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Abstract 

The aim of this study is to seek increased sociological understanding of modern spirituality through 
an investigation of the spiritual teachings of the danish mystic Martinus and its followers. Seven 
interviews with followers of Martinus were conducted and analysed using qualitative content 
analysis. The analyze shows that the teachings of Martinus has resulted in a new life which can be 
understood in terms of its benefits and pleasures; the benefits being a sense of meaning, security 
and belonging and the pleasures being a sense of excitement, beauty and joy. Based on these results 
the study indicates that an aesthetic perspective can complement the more common instrumental 
perspective on spirituality to offer a more authentic and comprehensive understanding of why 
modern people becomes spiritual. The study ends with a final discussion on whether modern 
spirituality even can be sociologically understood and what this understanding would entail. Here I 
argue that genuine agnosticism is incompatible with the naturalistic premise of sociology and that 
the sociologist only can understand modern spirituality based on this premise, thus undermining the 
same spirituality that he or she wishes to understand.        
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Del 1 - Om uppsatsen  

1.1 Inledning  

Moderniteten såg ut att bli förnuftets seger över tron, en tid av upplysning som skulle förtränga 
vidskepelsens mörker en gång för alla. Den växte fram tillsammans med den moderna vetenskapen 
och utmärker sig bland annat genom sin tro på dess förmåga att nå universella sanningar och att 
utifrån dessa skapa en bättre värld (Schaaning 1992). Det moderna projektet gick, schematiskt 
uttryckt, ut på att ersätta ”tro” med ”vetande” och följaktligen har den karaktäriserats av ett 
ifrågasättande av allt det som tidigare tagits för givet, en kritik som så småningom resulterade i den 
sekularisering som idag präglar västvärlden (Turner 1990). Successivt ersattes Gud med 
vetenskapliga förklaringar för att till slut dödförklaras. Många moderna tänkare, däribland Max 
Weber, tog för givet att religionen spelat ut sin roll, att den hörde det förgångna till. Weber beskrev 
framtiden i dystopiska ordalag som en rationalitetens järnbur som sluter sig om den moderna 
människan, en järnbur som kväver hennes själ och urholkar hennes existentiella värden (Weber 
1978). 

På vägen mot denna framtida järnbur av rationalitet och vetenskap hände dock någonting. Det 
moderna projektets kritiska impuls började alltmer vändas inåt, mot idén om den universella 
sanningen, framstegstron och västvärldens tänkta roll i alltsammans (Bauman 2002:175). Den 
heliga status som upplysningen tillskrivit förnuftet började avförtrollas på samma sätt som förnuftet 
avförtrollat världen (Swatos & Christiano 1999:225) och de som relativiserat började själva 
relativiseras (Berger 2011). Resultatet blev en allt mer postmodern tidsanda inom vilken intresset 
för och tron på det transcendenta, gudomliga och magiska åter började spira. Gud, som antagits 
varit död, började återvända tillsammans med religionens revitalisering och framväxten av en helt 
ny form av andlighet. Denna nya andlighet - eller nyandlighet som fenomenet hädanefter kommer 
att kallas - utgör den postmoderna människans nyförvärvade intresse för det övernaturliga. Vad är 
det då som får människor i det postmoderna samhället att aktivt överge den etablerade 
vetenskapliga världsbilden för en alternativt nyandlig sådan? Hur bör vi förstå deras nyandliga 
engagemang?  

Denna uppsats söker svar på ovanstående frågor utifrån ett fokus på anhängaren av den relativt 
outforskade danske mystikern Martinus  och hans nyandliga världsbild. Martinus hävdade att hans 1

mission var att reformera kristendomen genom att intellektualisera det kristna kärleksbudskapet för 
att därmed anpassa den till den moderna människans intellektuella behov. I sitt ”Tredje testamente”, 
som Martinus benämnde sitt samlade författarskap, försökte han skapa en ”andlig vetenskap” som 
på rationell grund påvisar det logiska i att ”älska sin nästa som sig själv” och att ”allt är mycket 
gott”. Genom att undersöka varför vissa attraheras av detta ”tredje testamente” och vad den betyder 
för dess anhängare är tanken att vi kan få en fingervisning om vilka motiv och drivkrafter som 
ligger bakom det nyandliga engagemanget. Vad har de som lever mitt i denna nyandliga världsbild 
att säga om sig själva och - i förlängningen - sin samtid?  

 Allmänt vedertaget författarnamn för Martinus Thomsen (1890-1981).1
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är:  

Att söka ökad sociologisk förståelse för nyandligt engagemang. 

För att göra detta kommer uppsatsen att, utifrån ett fokus på anhängaren av Martinus världsbild, 
söka svar på följande frågeställningar: 

1. Varför attraheras vissa av Martinus världsbild? 
2. Vad betyder Martinus världsbild för dess anhängare?   

   
1.3 Uppsatsens disposition   

Uppsatsen tar avstamp i en bakgrund som syftar till att bekanta läsaren med nyandligheten och 
Martinus (del 2). Den inleds med en diskussion över andlighetens begreppsliga dimensioner där 
andligheten skiljs från religiositeten, följt av en schematisk redogörelse över nyandlighetens 
utmärkande drag och tankegods. Därefter presenteras Martinus och hans världsbild och den tidigare 
forskning som finns om dem båda.  

Uppsatsen fortsätter med en presentation av dess teoretiska ramverk (del 3). Efter att ha redogjort 
för den naturalistiska premiss som uppsatsen grundar sig på behandlas de fyra vanligaste 
skolbildningarna inom religionssociologin. Därefter följer en redogörelse över de fyra sociala 
företeelser som brukar förknippas med nyandlighetens framväxt och utformning. Det teoretiska 
ramverket avslutas med en presentation av utvalda teorier om den postmoderna tidsandan vilka 
under studiens gång visat sig vara relevanta. 

Nästa del handlar om intervjustudien bakom uppsatsen (del 4). Här diskuteras studiens 
epistemologiska utgångspunkter, min position som forskare i förhållande till fältet samt studiens 
etiska dimensioner. Studiens kvalitativa metod presenteras tillsammans med en redogörelse över 
dess urval och praktiska tillvägagångssätt.  

Delen därpå kretsar kring intervjustudiens empiriska resultat med tillhörande analys (del 5). Först 
presenteras den modell som databearbetningen gav upphov till och som återfinns som bilaga i slutet 
av uppsatsen. Därefter presenteras respondenternas berättelser, åtföljt av en analys som utgår från 
det teoretiska ramverket som presenterades i del 3.  

Uppsatsen avslutas med en problematiserande diskussion som kretsar kring huruvida det nyandliga 
engagemanget överhuvudtaget går att förstå sociologiskt och vad denna förståelse i sådana fall 
innebär (del 6).  
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Del 2 - Bakgrund   

2.1 Andlighet och religiositet  

Andlighetsbegreppet är en relativt ny företeelse. Distinktionen mellan det andliga och det religiösa 
härstammar ur 1960-talets anti-religiösa motkultur inom vilken religionen började betraktas som 
något föråldrat medan andligheten började stå för frigjordhet och upptäckarglädje (Hammer 
1998:276, Zinnbauer & Pargament 2010). Det var under en tid då medlemsantalen hos de 
traditionella religionerna minskade drastiskt till förmånen av framväxten av nya, mer 
individualistiskt präglade religiösa uttrycksformer. Andlighetsbegreppet växte fram ur denna rörelse 
som svaret på ett behov av att distansera dessa nya uttrycksformer från religionen. Ett användande 
av andlighetsbegreppet kan följaktligen anklagas för att vara för odistanserat i förhållande till 
samtiden och vissa forskare föredrar därför den ursprungliga, bredare innebörden av 
religiositetsbegreppet (se exempelvis Zinnbauer & Pargament 2010:563). Denna uppsats kommer 
dock, av både praktiska och teoretiska skäl, att utgå från den samtida och i folkmun allmänt 
vedertagna distinktionen mellan det andliga och det religiösa. Dels är det praktiskt eftersom det är 
att tala samma språk som studiens respondenter, något som förebygger missförstånd och eventuella 
konflikter vad gäller tolkningsföreträdet. Dels är begreppet teoretiskt fördelaktigt eftersom det, som 
vi snart kommer att se, erbjuder en bättre begreppslig precision än religiositetsbegreppet. Vad är då 
det andliga och hur skiljer det sig från det religiösa?  

Att försöka definiera andlighet och religiositet är problematiskt. Ingen definition står bortom 
problematisering och denna uppsats kommer därför att behandla definitionerna pragmatiskt såsom 
Weberianska idealtyper, d.v.s. som förenklade konstruktioner som ringar in familjelikheten mellan 
företeelser med vissa utmärkande likheter. Med detta förbehåll i åtanke kommer uppsatsen att utgå 
ifrån en syn på det andliga som tron på en övernaturlig verklighet . Definitionen är oerhört bred 2

vilket innebär att den inbegriper det religiösa, här förstått som en relativt institutionaliserad och 
kollektivt präglad andlig uttrycksform. Alla religioner är ur detta perspektiv andliga, men allt som är 
andligt är inte religiöst. Denna distinktion banar vägen för en begreppslig hantering av andliga 
uttrycksformer som skiljer sig markant från dess mer kollektiva och traditionsbundna 
uttrycksformer, som nyandligheten. Nyandligheten, vilken ligger i fokus för denna uppsats, kommer 
här att förstås som den för postmoderniteten  tidstypiska andliga uttrycksformen. Nyandligheten 3

används ibland synonymt med New Age och det på goda grunder, men som jag kommer att 
återkomma till i del 2.2 finns det skäl att - åtminstone på det rent begreppsliga planet - skilja de 
båda åt.  

 Observera att icke-fysiska ting, som matematiska lagar, medvetandet och sociala fakta, fortfarande räknas till det 2

”naturliga” så länge de betraktas som inneboende delar hos eller direkta resultatet av materiella förhållanden.

 Jag kommer, för enkelhetens skull, att sätta diskussionen huruvida vi befinner oss i en ”postmodern” eller 3

”senmodern” tidsanda inom parentes och använda de båda begreppen mer eller mindre synonymt. Med 
postmoderniteten avses här, rent schematiskt, den tidsanda som kommer ”efter” moderniteten, en tidsanda 
karaktäriserad av ”avförtrollningen” av upplysningens förnuftsdyrkan (se exempelvis Bauman 2002:175). 
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2.2 Nyandligheten 

Andlighetens universella utbredning och närvaro genom historien är slående (se exempelvis 
Armstrong 1997:9). Andliga tankeströmningar verkar alltid ha funnits där vare sig den rådande 
världsbilden accepterat dem eller inte (Hammer 1998:28). Vad är det då som är så ”nytt” med 
nyandligheten, vart kommer den ifrån och hur utbredd är den? Att tala i exakta siffror är 
problematiskt, inte minst med anledning av bristen på konsensus kring det mångfacetterade 
andlighetsbegreppet. Det finns dock forskning som indikerar att upp emot var tredje svensk ser sig 
själv som andlig i nyandlig bemärkelse (Frisk 2012). I en undersökning finansierad av tidskriften 
Dagen fann Liselotte Frisk, professor i religionsvetenskap, att ca 33% av de tillfrågade svenskarna 
tror på reinkarnation, en siffra som stiger till ca 42% för de under 24 år . Rent generellt har kvinnor 4

under en längre tid uppvisat större intresse för det nyandliga än män, något som kan förklaras med 
att många element inom nyandligheten uppfattas som kvinnliga (Frisk 2012). Det nyandliga 
engagemanget tycks vidare inte vara nämnvärt influerat av utbildningsgraden (ibid.).  

På många sätt bär nyandligheten typiskt postmoderna drag. Den utmärker sig bland annat genom 
sitt pluralistiska, relativistiska och individualistiska förhållningssätt gentemot det andliga. Det 
pluralistiska förhållningssättet ger sig till känna som en historiskt sett unik kombination av olika 
andliga ingredienser i skapandet av en eklektisk syntes (Gottlieb 2013:72-73). Pluralismen 
möjliggörs av ett relativistiskt förhållningssätt som bygger på uppfattningen att samtliga andliga 
läror antas representera delar av en gemensam bakomliggande andlig verklighet. Eftersom denna 
verklighet antas transcendera språket och den rationella tanken blir ett pluralistiskt förhållningssätt 
rimligt eftersom ingen då kan göra anspråk på att ha absolut tolkningsföreträde över någon annan 
(ibid:36). Denna pluralism och relativism går hand i hand med det individualistiska idealet som 
framhåller individens valfrihet och andliga autonomi. Inför en uppsjö av läror blir andligheten en 
fråga om aktiva val och det blir följaktligen upp till individen att bilda sig en egen uppfattning. Den 
andligt intresserade blir en ”sökare” som inte erkänner någon auktoritet bortom det egna subjektet, 
en sökare som är fri att bilda sig en personligt präglad uppfattning.   

Sin karaktäristiska pluralism till trots går det likväl att tala om ett typiskt - om än generaliserat - 
nyandligt tankegods. Som jag nämnde i del 2.1 så används nyandligheten ofta synonymt med 
begreppet New Age och det på goda grunder. Utmärkande för New Age-rörelsen är uppfattningen 
att mänskligheten står på tröskeln inför en ny andlig guldålder, även känd som ”Vattumannens 
tidsålder” efter den astrologiska tideräkningen (Hammer 1998). I praktiken är nyandligheten och 
New Age-rörelsen svåra att skilja åt eftersom de flesta nyandliga läror innefattar just denna tro. 
Eftersom det är fullt möjligt att tänka sig en typiskt nyandligt präglad lära som inte innefattar denna 
specifika tro på en kommande andlig guldålder går de likväl att skilja åt, åtminstone i teorin. I 
denna uppsats kommer de båda begreppen, med anledning av deras intima släktskap, dock att 
användas synonymt om inget annat anges.  

 http://www.dagen.se/var-tredje-svensk-tror-pa-aterfodelse-1.1867924
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Utöver tron på en stundande andlig guldålder tillhör vissa österländska influenser nyandlighetens 
utmärkande tankegods. Den teosofiska tolkningen av hinduismens reinkarnations- och 
karmabegrepp, som hävdar att individen återföds i syfte att utvecklas och att dennes egna 
handlingar dikterar dennes öde, är vanligt förekommande (Hammer 1998). Andra vanliga 
österländska inslag är metoder som meditation och yoga, vilka ofta används i den andliga 
utvecklingens tjänst. Utöver dessa österländska element förekommer även diverse Kristna 
influenser, som healing genom handpåläggning och tron på änglar, men en personlig 
gudsuppfattning som inom de Abrahamitiska religionerna lyser ofta med sin frånvaro. Utvecklandet 
av mediala förmågor brukar uppmuntras och ockulta eller spiritistiska verksamheter är inte 
främmande. Även kanaliseringar av andliga väsen förekommer, kanaliseringar som ibland resulterar 
i nyandliga böcker. Utöver de kristna och österländska influenserna förekommer även en uppsjö av 
hedniska inslag i form av hedniska symboler, tarotkort, kristallkulor, hedniska ritualer och magiska 
kristaller (ibid.). 

Under årens lopp har det riktats kritik mot nyandligheten. Rörelsen har bland annat anklagats för att 
vara kommersiell. Det finns onekligen ett typiskt konsumistiskt beteende förknippat med det 
nyandliga, ett beteende som får människor att öppet ”konsumera” nyandliga upplevelser (se 
exempelvis Carrette & King 2004). Men att anklaga den nyandliga rörelsen som helhet för att vara 
kommersiell är att missa dess anti-konsumistiska sidor. Många inslag i det nyandliga tankegodset 
går, trots allt, ut på att försaka det världsliga egot (d.v.s. identifikationen med den förgängliga 
kroppen och det individuella jaget) och att aktivt ta avstånd från kommersialismen till förmånen för 
ett enklare liv. Vidare har nyandligheten anklagats för att vara världsfrånvänd och egocentrisk, en 
narcissistisk verklighetsflykt som i blind individualism ignorerar strukturer av makt och privilegium 
(se exempelvis Gottlieb 2013:170). Att fokusera på andliga ting när världen brinner kan visserligen 
verka provocerande för vissa och dess individualistiska fokus kan tänkas ha en tendens att 
passivisera det sociala engagemanget. Men här kan det - för att undvika förenklingar - vara av värde 
att ha nyandlighetens typiska värdegrund i åtanke. Visst finns det nyandliga uttrycksformer som kan 
tänkas passivisera det moraliska initiativet, men det borde även finnas andliga läror som utifrån sitt 
fokus på fred, balans och kärlek rimligtvis uppmuntrar till socialt och ekologiskt engagemang.  

Som vi har sett ovan har nyandligheten, sin mångfacetterade karaktär till trots, vissa drag som 
möjliggör generaliseringar. Den innefattar vissa utmärkande postmoderna drag, som dess pluralism, 
relativism och individualism samt vissa teoretiska kännetecken som tron på reinkarnation, karma, 
individens andliga utveckling och den kommande guldåldern. Och mitt bland alla dessa nyandliga 
läror dök alltså Martinus och hans världsbild upp. Vem var han och vad hade han att säga? Det har 
blivit dags att presentera Martinus och hans lära närmare. 

2.3 Martinus och hans världsbild 

I denna del presenteras den danske mystikern Martinus och hans världsbild. Den första delen (2.3.1) 
är av biografisk karaktär och fokuserar på Martinus som person och den rörelse hans verksamhet 
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gett upphov till. Därefter följer en redogörelse (2.3.2) över huvuddragen i hans världsbild och hur 
den förhåller sig till det generella nyandliga tankegodset så som det presenterades i del 2.2. Delen 
avslutas med en kortfattad summering (2.3.3) över den tidigare forskning som finns om Martinus 
och hans världsbild. 

2.3.1 Martinus och ”Saken” 

På Martinus instituts hemsida  går det att läsa om Martinus, den danske mystikern som vid 30-års 5

ålder upplevde sin omvälvande ”kosmiska födelse” vilken enligt egen utsago satte honom i stånd att 
förnimma den andliga verkligheten hinsides den fysiska. Martinus föddes den 11 augusti 1890 i 
närheten av staden Sindal på norra Jylland (Zinglersen 2012:7). Hans uppväxt var av det fattigare 
slaget och hans bildning var begränsad därefter till den danska landsbygdens primärskola med 
undervisningstillfällen på ungefär två tillfällen i veckan (Christiansen 2005:29). Martinus var redan 
som barn djupt religiös och han kunde inte minnas en dag då han inte bett till Gud (Martinus 
1961:32). Jesus var hans största rättesnöre och så fort han stod inför tvivel eller betänkligheter 
ställde han den tysta frågan vad Jesus skulle ha gjort i hans ställe, varvid han upplevde att svaret 
kom till honom omedelbart (ibid.). Även om han var mycket intresserad av Bibelhistoria i skolan 
hade han svårt att förlika sig med den kristendom som då lärdes ut i skolan och av prästen. Han 
kunde exempelvis inte begripa hur Gud, som han kände en sådan innerlig kärlek gentemot, skulle 
kunna vara vred på barn som - liksom han själv - inte var döpta och följaktligen döma dem till att  
behöva brinna i ett evigt helvete. Han började därför att tvivla på att det prästen predikade kunde 
vara riktigt (Christiansen 2005:35-36). Redan som 10 åring började Martinus, enligt egen utsago, 
uppleva märkliga saker. När han exempelvis gick över en järnvägsbro över en å berättade han att 
han kunde se en kvinnlig gestalt komma ut ur den ena granitväggen, sväva över vattnet för att sedan 
försvinna in i den andra granitväggen på andra sidan av bron (ibid:33). När han berättade om 
händelsen för sin fostermor svarade hon bara att det inte var så konstigt med tanke på att det är så 
pass många som tagit sitt liv vid den där bron (ibid:34). Det var på den tiden när sådana 
övernaturliga fenomen hörde vardagen till.     

Mellan 14-30 års ålder arbetade Martinus, liksom många andra obemedlade unga män på den tiden, 
som dräng, mejerist, nattvakt och sedermera kontorist (Martinus 2016:14). När han uppnådde 30 års 
ålder började han känna ett behov av att utföra ett nyttigare arbete än att som kontorist skriva siffror 
i det oändliga. Martinus skriver att han kände starka krafter inom sig som inte fick tillräckligt utlopp 
genom hans dagliga arbete (ibid.). Han drömde om att bli missionär men insåg att det var en 
omöjlighet eftersom han inte delade många av den ortodoxa kristendomens uppfattningar . Genom 6

en arbetskollega, som precis lånat en teosofisk bok från en bekant, fick han höra talas om teosofin 
som genast väckte hans intresse (Martinus 2016:15-16). Via arbetskollegan kom Martinus i kontakt 
med den lärde personen som lånat ut boken, som önskade träffa honom personligen. Martinus enda 
fråga vid deras träff var om teosofin hade något med bön till Gud att göra och det svarade han ja på 

 martinus.dk/sv5

 http://www.martinus.dk/da/dtt/index.php?bog=81&stk=22&pkt=36
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- vilket enligt Martinus var lyckosamt för annars hade han inte längre varit intresserad. Den lärde 
teosofen sade till Martinus stora förvåning att ”ni kommer snart att bli min lärare”, varvid han 
lånade ut boken till honom.  

Den lånade boken behandlade ämnet ”meditation” och mötet med detta ord väckte en stark längtan 
inom Martinus att pröva på detta (Martinus 2016:16). Så kvällen den 23:e mars låste han dörren till 
sitt rum och satte sig ned i sin nyinköpta korgstol med bindel framför ögonen för att, enligt den 
lånade bokens instruktioner, koncentrera sig på begreppet ”Gud” (ibid.). Det dröjde inte länge 
förens han uppfylldes av känslan att stå inför något ”upphöjt och obeskrivligt”, varvid en 
Kristusfigur i form av Thorvaldsens marmorstaty uppenbarade sig inför hans inre (Zinglersen 
2012:59-60). Figuren kom sakta emot honom för att till slut gå in i och bli ett med honom, följt av 
en ”underbar, upphöjd känsla” (ibid:60.). Martinus berättar att han i ljuset från Kristusfiguren kunde 
”överblicka hela jorden”, se alla dess ”berg och dalar, länder och städer, kontinenter och hav”. Så 
tillslut befann han sig åter i den ”materiella världen”, men det han precis hade ”sett” fyllde alltjämt 
hans betagna medvetande (ibid.). Dagen därpå, skärtorsdagen den 24:e mars, beslöt han sig för att 
åter pröva att sätta sig i sin nya ”meditationsstol”. Förväntningarna på vad som skulle hända var 
stora. Det dröjde bara några ögonblick innan han åter var ”omsluten av det gudomliga ljuset” i ett 
”viktlöst tillstånd mitt i en lysande himmel” (ibid:62). Martinus skriver att himlen formade sig som 
”tusentals vibrerande, gyllene trådar, som totalt uppfyllde rummet.” Han skriver att han befann sig 
ensam ”mitt i detta gudomliga, levande, gyllene ljusflöde” (Martinus 2016:19). Med Martinus egna 
ord: ”Jag var i mitt odödliga jags element, som tillsammans med alla andra levande väsens odödliga 
jag är ett med världsalltets jag eller eviga upphov. Jag var här ett med (…) världsalltets enda, eviga, 
allvetande, allsmäktiga och allkärleksfulla Gud” (ibid.). 

Efter sin gudomliga upplevelse hävdade Martinus att hans medvetande hade förändrats. Att det nu, 
varje gång han ställdes inför en fråga eller ett problem, omgående infann sig ett svar inom honom, 
som om han hade ”gammal kunskap” inom sig som vaknat till liv (Zinglersen 2012:62.) Den 
”gudomliga uppenbarelsen” utgjorde tillsammans med den väckta ”intuitiva förmågan” startskottet 
på hans författarskap och föreläsningsverksamhet som varade fram till hans bortgång den 8 mars 
1981. Martinus hävdade bestämt att hans samlade litterära produktion utgör en fortsättning på 
Bibeln och Kristi mission, en intellektualisering av den traditionella Kristendomen och därmed ett 
svar på den av Kristus utlovade ”Hjälparen, den heliga anden”, som enligt Kristus skulle sändas i 
hans namn och förklara allt det som dåtidens folk då inte kunde förstå . 7

Martinus författarskap och föreläsningsverksamhet gav så småningom upphov till vad som skulle 
kunna beskrivas som en rörelse. Martinus kallade själv denna rörelse för ”Saken” och syftade då på 

 De fullständiga bibelcitaten är, enligt Bibelöversättning 2000, som följer: ”Men Hjälparen, den heliga anden som 7

Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er” (Joh 14:26) och ”Jag 
har mycket att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er 
med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. 
Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta” (Joh 16:12-14).
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spridningen och etableringen av den världsbild han såg som sin gudomliga mission att befästa. 
Saken har alltid präglats av en lös organisering och består idag av ett institut (Martinus institut) 
samt diverse center och enskilda studiecirklar runt om i världen. Den saknar medlemskap - vilket 
var ett krav från Martinus sida för att undvika sektbildning i samband med sin världsbild - och har 
rent historiskt möjliggjorts genom gåvor och frivilligas arbetsinsatser. Martinus vision av Saken var 
en icke vinstdrivande och politiskt obunden verksamhet som sörjer för bevarandet och spridningen 
av hans livsverk. Martinus poängterade att detta inte skulle ske genom missionering utan genom fri 
information gentemot dem som visade intresse (Samarbejdsstrukturen 2003:31). Det står, 
följaktligen, var och en fritt att inom Institutionens ramar och efter förmåga bli en ”medarbetare” av 
denna Sak genom att bilda studiecirklar, gå samman i center, skriva artiklar och böcker, hålla 
föreläsningar eller på annat sätt bidra till Institutionen med gåvor och diverse frivilliga 
arbetsinsatser (ibid:12). Martinus önskan var att det inom Saken skulle råda en öppen, tolerant och 
kärleksfull anda värdig budskapet han ämnade förmedla till världen. 

2.3.2 Martinus världsbild  

I linje med den mystiska traditionen hävdar Martinus att intuitionen  är den enda säkra källan till 8

absolut kunskap (se exempelvis Martinus 1975:157-158). Men till skillnad från nämnda tradition 
präglas hans författarskap av rationalism: även om det krävs det fullkomliga väsendets 
intuitionsförmåga för att nå absolut kunskap kan varje människa fortfarande använda sitt förnuft 
och sina erfarenheter för att, efter förmåga, skönja tillvarons eviga principer och lagar. Han 
uppmuntrar sina läsare att inte bara ”tro” på det han säger utan aktivt undersöka det rent 
intellektuellt och efter förmåga ”testa” det i praktiken (Martinus 1975:11-14). Vi är, enligt Martinus, 
fria att ta till oss vissa delar av hans lära och lämna resten om vi så önskar. Så även om Martinus 
världsbild utifrån sitt mystiska fundament är oförenlig med vetenskapens empiriska ideal så delar 
den samma upplysningsfilosofiska ideal rörande den fria och kritiska tanken.  

Utifrån sin påstådda intuitiva förmåga  beskriver Martinus i målande ordalag ett oändligt, evigt, 9

nödvändigt och alltigenom levande världsallt där summan av allt liv utgör det religionerna kallar för 
”Gud”. Gudsbegreppet är monoteistiskt såväl som panteistiskt. Även om Gud här utgör allt som 
finns så antas hen  fortfarande vara större än summan av sina delar; ett personligt väsen vars 10

enskilda delar ständigt befinner sig i en levande korrespondens med. Det är en gudsuppfattning som 
för tankarna till den abrahamitiska guden men med den avgörande skillnaden att Martinus gud inte 
befinner sig i en dualistisk relation till världen. Till skillnad från den abrahamitiska guden är 

 Begreppet ”intuition” ska här förstås som det ”direkta seendet”, resultatet av det övervunna avståndet mellan kunskap 8

och kunskapsobjekt (se exempelvis Lübcke 1988:267-268). I Martinus världsbild är detta direkta seende, med 
tillhörande absoluta vetande, möjligt eftersom i) alla väsen i grunden är ett och ii) allt är medvetande. Intuitionen är helt 
enkelt den medvetna föreningen av det enskilda väsendet och Gud. 

 Det bör här, för ordningens skull, inflikas att denna intuitiva förmåga enligt Martinus inte gör honom unik. Det är en 9

förmåga som alla människor före honom och alla människor efter honom i utvecklingen kommer att få tillgång till - ja 
den utgör till och med mänsklighetens nuvarande mål.  

 Gud är, liksom varje fullkomligt väsen, enligt Martinus ”dubbelpolig” vilket betyder att denne antas vara ”tvåkönad” 10

eller av ett ”tredje kön” som utgör en harmonisk enhet av den ”maskulina” och den ”feminina” polen. 
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Martinus gud, i likhet med Brahman (hinduismens världssjäl), djupast sett ett med sin skapelse. Det 
är därför grundtonen i detta oändliga och eviga världsallt, enligt Martinus, är den villkorslösa 
allkärleken: genom att älska och sörja för alla levande väsen älskar och sörjer Gud, djupast sett, för 
sig själv. Det är en allkärlek som, tillsammans med Guds allmakt och allvishet , garanterar att 11

tillvaron alltid präglas av största möjliga fullkomlighet. 

Vår eviga tillvaro som odödliga delar av och förnimmelseredskap åt Gud gestaltar sig som en 
cyklisk vandring mellan två fundamentala kontraster. Martinus förblir det mystiska symbolspråket 
trogen då han benämner dessa kontraster som ”ljuset” respektive ”mörkret”. Ljuset symboliserar ett 
tillstånd i harmoni med världsalltet eller Gud, ett tillstånd präglat av kunskap, allkärlek och allmakt 
där ”gudasonen” (det enskilda levande väsendet) är ett med sin ”Fader”. Mörkret symboliserar 
ljusets motsats: en (om än illusorisk) separation från Gud präglad av okunskap och kärlekslöshet 
(Martinus 1975:29-32). Motorn bakom denna eviga cykliska vandring mellan ljus och mörker kallar 
Martinus för hunger- och mättnadsprincipen, en princip som reglerar väsendets begär och 
tillfredsställelse. Det är en princip som präglas av kontrastprincipen, enligt vilken varje 
förnimmelse fodrar förnimmelsen av sin motsats. Hunger- och mättnadsprincipen, reglerad av 
kontrastprincipen, driver alltså väsendet framåt på sin eviga vandring genom ständigt skiftande 
former av manifestationer, ständigt hungrande efter nya livsupplevelser som kontrast till de gamla. 
När väsendet väl ”förätit” sig på mörkret börjar det, enligt hunger- och mättnadsprincipen, hungra 
efter ljuset och vise versa; en gudomlig dialektik som i enlighet med kontrastprincipen upprätthåller 
dess eviga medvetande.  

Den eviga vandringen mellan ljuset och mörkret går enligt Martinus genom sex ”tillvaroplan”, 
varav tre sträcker sig över det vi känner som den fysiska världen. Martinus reinkarnations- och 
karmabegrepp spelar en nyckelroll i detta gudomliga skådespel. Karman är hos Martinus en 
attraktionslag som sörjer för största möjliga rättvisa. Enligt karmalagen attraherar liknande väsen 
och deras handlingar varandra, vilket innebär att individen alltid ”skördar” vad den tidigare ”sått”. 
Varje väsen utgör därför, alltid och utan undantag, enligt Martinus ”sitt eget ödes djupaste upphov” 
och det är med karmalagen som utgångspunkt som Martinus hävdar sin radikala moraliska tes att 
”ingen kan lida och göra orätt”. Men karman vore inte mycket att ha om det inte vore för 
reinkarnationen. Eftersom väsendet, såsom ett med Gud, är odödligt finns det enligt Martinus ingen 
absolut död. Det vi kallar döden är enligt honom endast det nödvändiga bytet av organismer i vår 
vandring genom den fysiska materiens eller mörkret rike. Målet med vår materiella existens här och 
nu är enligt Martinus utveckling. Det är en utveckling som präglas av en kumulativ tillväxt av 
individens förmågor, talanger och moraliska anlag - ett anlag som spirar ur individens 
lidandeerfarenheter och den empatiska förmåga som följer. Det är detta moraliska anlag som, via 
karmalagen, definierar hela individens livsupplevelse: ju mer individen växer i moral, ju mer 
medkänsla, tolerans och förlåtelse det förmår manifestera, desto ljusare blir dess eget öde. På detta 
sätt kommer alla människor att till slut, genom livets skola, successivt utvecklas från ofullkomlighet 

 För vad utanför detta oändliga och eviga väsen, som per definition är allt som finns, hade kunnat begränsa det?11
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till fullkomlighet. Den fysiska världen, med all dess ondska och lidande, är enligt Martinus att likna 
vid en ”verkstad” där Gud skapar visdomen och kärleken genom erfarenheter av deras motsats. Det 
Bibliska uttrycket ”ätandet av kunskapens träd” får här en ny, djupare innebörd (Martinus 1982).  

När väsendet blivit färdigutvecklat på det fysiska planet får hon tillgång till det ”kosmiska 
medvetandet” genom vilket hon intuitivt kan ”se” absoluta sanningar och Gud bakom alla ting. Hon 
har blivit till ”Guds avbild” och börjar därmed tänka dennes högre tankar och manifestera i enlighet 
med dennes högre vilja med en lång tillvaro i de högsta andliga världarna som följd. Men ingenting 
skapat varar för evigt och väsendet söker sig förr eller senare, i enlighet med hunger- och 
mättnadsprincipen, självmant tillbaka till mörkret för att där återigen få uppleva kontrasten till ljuset 
och förnya sitt medvetande och sin livsupplevelse. Och så fortsätter livet i en spiralvandring mellan 
ljus och mörker mot ständigt högre former av livsupplevelse i evighet (Martinus 1982). 

Om vi generaliserar utifrån den schematiska framställningen av nyandlighetens tankegods i del 2.2 
blir likheterna mellan Martinus världsbild och andra nyandliga läror slående. Här återfinns det 
teosofiska reinkarnations- och karmabegreppet , tron på en stundande andlig guldålder med 12

tillhörande optimism, betoningen av andlig utveckling och synen på den transcendentala visdomen 
bortom vetenskapens empiriska gränser. Men det finns även vissa skillnader som får Martinus 
världsbild att sticka ut i mängden. En sådan skillnad rör Martinus gudsbegrepp. Inom många andra 
nyandliga läror lyser en personlig gud ofta med sin frånvaro - något som förmodligen beror på en 
kombination av deras österländska influenser och en generell anti-religiositet (se del 2.1). Där andra 
nyandliga rörelser ofta talar i svepande ordalag om en högre, opersonlig kraft kretsar Martinus 
världsbild kring en personlig gud vilket varje levande väsen befinner sig i en ständig och evig 
korrespondens med. Gudsbegreppet medför en betoning av alltings djupaste enhet samtidigt som 
den målar bilden av gud som en handlande agent som är konstant engagerad i våra vardagliga liv, en 
gud som hör våra böner, delar vår glädje och sorg och aktivt sörjer för största möjliga fullkomlighet 
i våra enskilda öden. En påtaglig, praktisk konsekvens av gudsuppfattningens monoteistiska inslag 
är Martinus betoning av bönen och dess påstådda magiska kraft samt hans syn på livet som en 
dialog mellan gudomen och det enskilda levande väsendet (för vilken alla andra väsen är identisk 
med nämnda gudom).   

En annan skillnad ligger i Martinus världsbilds intellektuella ådra. Till skillnad från många andra 
nyandliga läror, vilka bär ett arv från romantikens vurm för det emotionella och mystiska, bejakar 
Martinus världsbild - sitt mystiska inslag till trots - upplysningsfilosofins rationella ideal. Martinus 
uppmuntrade sina anhängare att förhålla sig intellektuellt och självständigt till hans lära och efter 
egen förmåga försöka verifiera den i sina egna liv. Han betonar redan i början av sitt huvudverk, 
Livets bog, att hans verk inte är ”allena saliggörande” och att det står läsaren fritt att ta de delar de 
kan tro på och lämna resten (Martinus 1975:8-14). Det intellektuella idealet ger sig även till känna i 

 Dock i något modifierad form: enligt Martinus byter vi exempelvis, i kontrast till teosofin, inte kön mellan 12

inkarnationerna. 
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Martinus författarstil. Till skillnad från många samtidiga nyandliga läror, vilka nöjer sig med att 
konstatera hur saker och ting ”är”, bemödar sig Martinus med att presentera argument (eller 
”kosmiska analyser”, som han kallar dem) som underlag för sina påståenden. Det är ett 
förhållningssätt gentemot läsaren som mer för tankarna till den filosofiska traditionen än till den 
typiskt nyandliga litteraturen. Även om många av argumenten känns igen sedan tidigare så rör det 
sig likväl om en explicit vädjan inte bara känslan utan även till förnuftet. 

Den intellektuella ådran i kombination med det explicita kristna arvet ger Martinus världsbild dess 
utmärkande prägel . Dess ambition är att skapa en syntes mellan känsla och intelligens, romantik 13

och rationalitet, religion och vetenskap. Det är en ambition som går hand i hand med Martinus 
påstådda mission att intellektualisera kristendomen, att genom logik och rationell argumentation 
försöka framhålla det vetenskapliga fundamentet bakom det kristna kärleksbudskapet. Ena stunden 
skriver Martinus om nästakärleken som världsalltets ”grundton”, om Försynen som vakar över 
mänskligheten likt en omsorgsfull förälder över sina barn, för att i nästa stund ge sig i kast med att 
utifrån vissa premisser försöka härleda absoluta principer och lagar. Ett religiöst laddat språkbruk, 
med begrepp såsom ”Fadern”, ”gudasonen” och ”den heliga anden”, blandas flitigt med ord som 
”kosmiska analyser” och ”andlig vetenskap”. Tydligast blir det när Martinus sätter likhetstecken 
mellan ”logik” och ”kärlek”, ett likhetstecken som dras till sin spets i och med hans påstående att 
den moderna vetenskapen utgör ”den helige anden” (d.v.s. det kosmiska medvetandet eller den 
absoluta kunskapen om Gud) i dess fostertillstånd (se exempelvis Martinus 1992:100-103). 
Huruvida Martinus lyckas med sin ambitiösa syntes är upp till var och en att avgöra. Huvudpoängen 
här är att det är ett projekt som utmärker sig i den nyandliga floran, ett projekt som mitt i ekot från 
romantiken bär slående upplysningsfilosofiska drag.  

2.3.3 Tidigare forskning om Martinus och hans världsbild  

Det finns ont om tidigare forskning om Martinus. Det mesta som finns hör hemma inom 
humanioran och fokuserar huvudsakligen på hans världsbild. Religionshistorikern Olav Hammer 
skriver om Martinus och hans världsbild i ett kapitel ur Hermes in the Academy: Ten Years Study of 
Western Esotericism at the University of Amsterdam (2009). Hammer omnämner honom även i sin 
bok New Age - på spaning efter helheten (1997). Religionsvetaren Helle Bertelsen skriver om 
Martinus i Western Esotericism in Scandinavia (2016). Utöver dessa publikationer finns det även 
några examensarbeten på grundnivå om Martinus och hans världsbild, även de främst 
hemmahörande inom humanioran. Såvitt jag kunnat se finns det i dagsläget ingenting publicerat om 
Martinus ur ett beteende- eller samhällsvetenskapligt perspektiv på avancerad nivå. Däremot finns 
det en rik uppsjö av konfessionell litteratur som behandlar Martinus och hans världsbild.  

 För ordningens skull bör här inflikas att Martinus världsbild bär slående likheter med Rudolf Steiners antroposofi vad 13

gäller dess intellektuella och kristna element. Den kanske främsta skillnaden mellan de båda ligger i Martinus påstådda 
gudomliga mission att manifestera en fortsättning på och en intellektualisering av Kristusmissionen.   
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Del 3 - Teoretiskt ramverk   

3.1 Den naturalistiska premissen  

Den moderna vetenskapen präglas av en strävan att förklara tillvaron i världsliga eller icke-
övernaturliga termer. Successivt har den ersatt Gud som yttersta orsaksförklaring med 
naturalistiska  förklaringsmodeller som söker svaret på jorden istället för i himlen. Utmärkande för 14

den vetenskapliga synen på det andliga är att den, i sann naturalistisk anda, tar ned andligheten på 
jorden och förklarar den utifrån naturliga orsaker. Istället för att förklara andlighetens existens i 
termer av intuition, gudomlig uppenbarelse eller en övernaturlig förnimmelse förstår vetenskapen 
den i materiella, sociala och psykologiska termer. Ofta förklaras andligheten då som en verkan av 
en bakomliggande världslig orsak, som det allmänmänskliga behovet av mening och trygghet, det 
mänskliga psykets strävan efter att hantera kris och deprivation eller hjärtats längtan efter en tillvaro 
fri från orättvisa, lidande och död. Denna naturalistiska premiss, d.v.s. att endast söka och erkänna 
naturalistiska orsaksförklaringar, kommer att gå som en röd tråd genom uppsatsen och som vi 
kommer att se härnäst präglar den i allra högsta grad den sociologiska teoribildningen kring det 
andliga.  

3.2 Religionssociologin 

Den sociologiska förståelsen av religionen  går tillbaka till Émile Durkheim (1858-1917) som lade 15

grunden för religionssociologin. Durkheim anlägger ett tidstypiskt funktionalistiskt perspektiv som 
förklarar det religiösa utifrån dess tänkta funktion i förhållande till helheten, d.v.s. samhället. Enligt 
Durkheim går religiositeten att härleda tillbaka till individens förnimmelse av samhället som en 
högre, moralisk verklighet (Durkheim 2008). Människans natur som social varelse underordnad ett 
större kollektiv blir hos Durkheim religionens yttersta, världsliga orsak. Samhället är lika med Gud 
och människans gudsdyrkan blir, i förlängningen, samhällets självdyrkan (ibid.). Förnimmelsen av 
en högre, gudomlig verklighet, av något transcendent och heligt bortom det profana, är alltså enligt 
Durkheim ett resultat av människans natur som samhällsvarelse. Religionen fyller vidare, enligt 
Durkheim, en avgörande integrerande och organiserande funktion. För att ett samhälle ska fungera 
och fortbestå måste det integrera sina samhällsmedlemmar genom en känsla av gemenskap. 
Religionerna har, historiskt sett, fyllt detta behov. Genom att erbjuda ett gemensamt symbolsystem 
alstrar religionen sammanhållning, en mekanisk solidaritet som främjar individernas livsnödvändiga 
interaktion (ibid.). Resonemanget grundar sig på ett på den tiden vanligt organismtänkande med 
tillhörande darwinistisk ansats: genom att bidra till samhällets fortbestånd (och därmed, i 

 Med ”naturalism” kommer i denna uppsats att avses den metafysiska och metodologiska naturalismen, vilka hävdar 14

att ingenting övernaturligt existerar och att allt går och bör förklaras utifrån naturliga (d.v.s. icke-övernaturliga) orsaker. 
Naturalismen, så som den används här, står alltså i direkt motsats till andligheten så som den definierats i del 2.1.

 Till en början gjordes ingen begreppslig åtskillnad mellan ”religion” och ”andlighet” (se del 2.1) eftersom andligheten 15

vid religionssociologins födelse nästan uteslutande var av religiös karaktär. Detta reser frågan huruvida teorierna från 
den tiden är applicerbara på andlighetsbegreppet så som den definierats i del 2.1. Med anledning av 
andlighetsbegreppets vida karaktär skulle jag här - dock med visst förbehåll för enskilda avvikelser - vilja påstå att så är 
fallet. För ordningens skull kommer jag att skriva ”religion” om teorin explicit avser religionen men då öven implicera 
andlighetsbegreppet om inget annat anges.
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förlängningen, människans överlevnad) antas den sociala ordning som ger upphov till största 
möjliga överlevnadschanser uppstå och fortbestå (Furseth & Repstad 2013:51).  

Tanken att andligheten fyller någon form av social funktion, att den svarar mot ett särskilt socialt 
behov och därmed innehar ett darwinistiskt överlevnadsvärde, har inspirerat efterkommande 
perspektiv. Den finner en av sina kanske tydligaste samtida sociologiska motsvarigheter hos 
Zygmunt Bauman (1925-2017) hos vilken den mänskliga kulturen är ett sätt att hantera dödens 
oundviklighet. Det är hos Bauman medvetenheten om att människan en dag ska dö som driver 
hennes kulturella verksamhet, som gör henne gudalik (Bauman 1992:13). Hade det inte varit för vår 
medvetenhet om vår dödlighet hade vi inte varit så upptagna med att ständigt försöka transcendera 
vår förgänglighet genom att skapa och göra bestående avtryck i världen (ibid:17). Kulturen i 
allmänhet och andligheten i synnerhet blir ur detta perspektiv att betrakta som ett universellt försök 
att hantera vår absurda existentiella situation som förgängliga och moraliska varelser i en grym, 
omoralisk och djupast sett meningslös värld (ibid: 36-37). Att förneka dödens slutgiltighet i form av 
ett liv efter detta blir den ultimata strategin att hantera och övervinna det oundvikliga och otänkbara. 

En annan idéhistorisk inspiratör är Karl Marx (1818-1883), som visserligen inte skapade någon 
religionssociologisk teori men för vilken religionen antogs formas av den härskande klassen och 
fungera som en form av tröst för de lägre klasserna. Resonemanget kom att inspirera 
deprivationsteorin som förklarar religionen som en andlig ersättning för något världsligt som 
saknas (Furseth & Repstad 2013). Saknaden brukar traditionellt antas bestå av ekonomiska, sociala, 
organiska (d.v.s. hälsobetingade), etiska eller psykiska faktorer (Glock & Stark 1965). Det finns 
även de som hävdar att det går att tala om en existentiell deprivation, d.v.s. att känna sig 
otillfredsställd i förhållande till existentiella frågor (se exempelvis Knudsen 1994). Gemensamt för 
de olika formerna av deprivation är att de lämnar individen i ett tillstånd av saknad som kan 
föranleda denne att försöka fylla det världsliga tomrummet med andliga substitut. Idén är vare sig 
ny eller förbehållen religionssociologin. Redan i Matt 9:12 påstås Jesus ha sagt att ”Det är icke de 
friska som behöva läkare, utan de sjuka”. Religionens funktion som copingmekanism och 
sambandet mellan kriser och efterföljande andligt engagemang är välkända inom 
religionspsykologin och båda tycks tala till deprivationsteorins fördel (se exempelvis Geels & 
Wikström 2012). 
  
Försök att distansera sig från Durkheim och hans funktionalistiska perspektiv har gjorts. Till 
skillnad från den funktionalistiska skolan och dess makroperspektiv betonar teorin om rationella 
val individens handlingsutrymme. Inspirerade av Max Weber (1864-1920) proklamerar den 
individens primat över strukturen och framhåller det rationella valet över den sociala konformiteten. 
Enligt teorin är det en medveten kalkyl som ligger bakom den enskilda människans religiositet, en 
kalkyl som i varje stund tar hänsyn till vinsterna kontra förlusterna (se exempelvis Iannaccone 
1994). Teorin, som av uppenbara skäl kan vara av begränsad betydelse i samhällen som lägger 
större vikt vid traditionella än rationella motiv, kan likväl tänkas visa potential när det kommer till 
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nyandligt engagemang eftersom denna särskilda form av andlighet ofta föregås av ett aktivt sökande 
(se del 2.2). Till skillnad från religiositeten är nyandligheten trots allt individualistiskt präglad och 
den blir därför mer en fråga om aktivt val än om tradition (Furseth & Repstad 2013). 

Vidare har vi socialisationsteorin som även den tar ner analysen från funktionalismens abstrakta 
makronivå. Men till skillnad från teorin om rationella val och i likhet med funktionalismen betonar 
perspektivet den sociala konformiteten. Enligt socialisationsteorin socialiseras individen helt enkelt 
in i det religiösa i sin strävan efter att anpassa sig efter gruppen. På så sätt sprids andligheten från 
individ till individ, från generation till generation. Den grundläggande tanken är att ingen föds 
religiös utan blir religiös genom socialisationen. Teorin kan förklara varför religiösa föräldrar oftast 
får religiösa barn och hur individer anpassar sig till andliga kontexter, men har utifrån sin 
socialdeterministiska premiss svårare att förklara avvikelser från detta mönster (se exempelvis 
Furseth & Repstad 2013:155). I samma grad som vi betonar människans konformativa sida får vi 
problem med att förklara avvikelser från denna konformitet.  
   
Det funktionalistiska perspektivet på makronivå och deprivationsteorin, teorin om rationella val och 
socialisationsteorin på mikronivå utgör idag de fyra huvudsakliga skolbildningarna inom 
religionssociologin. Även om de opererar på olika abstraktionsnivåer och tar fasta på olika aspekter 
av det sociala livet utgör de alla naturalistiska förklaringar av det andliga som härleder andligheten 
tillbaka till världsliga (d.v.s. icke-övernaturliga) orsaker. Den naturalistiska premissen blir som mest 
uppenbar hos funktionalismen och deprivationsteorin, för vilka det andliga uttryckligen blir en 
social funktion i förhållande till helheten eller resultatet av en världslig brist och ett psykologiskt 
behov. Men den gör sig även, om än mer implicit, gällande inom teorin om rationella val och 
socialisationsteorin. Hos teorin om rationella val betraktas det andliga som ett instrument mot ett 
externt mål och hos socialisationsteorin blir det andliga en fråga om konformitet och indoktrinering 
- inte gudomlig uppenbarelse eller förnimmelsen av en transcendent verklighet. I samma 
naturalistiska anda kommer vi nu att gå vidare med att försöka förklara nyandlighetens uppkomst 
och karaktär.  

3.3 Nyandlighetens orsaker 

Nyandlighetens uppkomst och karaktär kan förklaras utifrån fyra nyckelbegrepp: globalisering, 
individualisering, rationalisering och sekularisering (Furseth & Repstad 2013). Endast 
globaliseringen kunde skapa den rika uppsjö av andliga läror som idag ”flyter” relativt fritt mellan 
kontinenterna (ibid.). Genom att tillgängliggöra i princip hela världens andliga arv var den bördiga 
jordmånen för nyandlighetens pluralistiska flora lagd. Tidigare i historien dikterade den begränsade 
tillgången och traditionen i stort sett vår existentiella preferens. När andligheten, tillsammans med 
många andra kulturella element, började lösgöras från sin lokala kontext genom globaliseringen 
började detta förhållande att luckras upp, något som i sin tur är intimt förknippat med 
individualismen. Individualismens framväxt kan förklara den avkollektivisering som i hög grad 
präglat andligheten sedan 1960-talet, en avkollektivisering som banat vägen för nyandlighetens 
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framväxt. Det är ingen slump att individen och dennes personliga utveckling ofta står högt i kurs 
hos de nyandliga lärorna, som - till skillnad från sina religiösa släktingar - betonar individen före 
kollektivet (ibid.). Ställda inför en uppsjö av andliga alternativ i globaliseringens kölvatten kom den 
enskilda andliga läran allt mindre att handla om traditioner och allt mer om aktiva val och 
individuella ställningstaganden. 

Vad fick då nyandligheten att växa fram till att börja med? Här kommer, paradoxalt nog, 
rationaliseringen in i bilden. Rationaliseringsprocessen, förstådd som den process genom vilket 
rationaliteten tillskrivs allt större värde, har i tilltagande styrka varit rådande sedan den moderna 
vetenskapens uppkomst på 1500-talet. Rationaliseringen har varit en avgörande faktor bakom 
sekulariseringen, d.v.s religionens marginalisering och minskade samhälleliga betydelse (Furseth & 
Repstad 2013). Som jag varit inne på redan i inledningen har framväxten av den vetenskapliga 
världsbilden trängt undan tron på det övernaturliga, men rationaliseringen kan även ha gett upphov 
till ett nyförvärvat intresse för just det övernaturliga. Den Weberianska profetian om rationalitetens 
järnbur har, med facit i hand, visat sig överdriven; den samtida västerlänningen, som uppenbarligen 
börjat appelleras av det transcendenta och magiska, kan sägas ha börjat bryta sig fri från sin 
”fångenskap” i och med andlighetens återkomst. Den moderna ”avförtrollningen” av världen tycks 
ha åtföljts av en ”återförtrollning”, då förstått som en naturlig del av moderniteten via 
avförtrollningens och återförtrollningens inbördes dialektik (Jenkins 2000). Vi kan nästan, ur detta 
perspektiv, sägas leva i en ”postsekulär” tid. 

Ovanstående tankegång är ett spår som även Gottlieb är inne på då han anger det moderna 
överflödssamhällets oförmåga att skapa hållbar lycka och tillfredsställelse som en huvudorsak 
bakom andlighetens återkomst (Gottlieb 2013:117-118). Vetenskapen och dess materiella världsbild 
må ha skapat materiellt välstånd bortom tidigare generationers vildaste fantasi, men den gav oss 
även massförstörelsevapen, miljöförstörelse och existentiell tomhet. Gottlieb framhåller att den 
logik som legat bakom rationaliseringsprocessen på många områden resulterat i en inhuman och 
destruktiv värld där materiella värden styr på mänskliga värdens bekostnad, vilket i sin tur gett 
upphov till alienation och vilsenhet (ibid.). Resultatet ser vi framför oss i nyandlighetens framväxt, 
då betraktad som en motreaktion på västvärldens materialistiska världsbild med tillhörande 
materialistiska livsstil. Nyandligheten blir ur detta perspektiv att likna vid en social rörelse från det 
materiella till det immateriella; från köpcentrumens otillfredsställande konsumism tillbaka till det 
förlorade paradiset.   

Det går dock att problematisera ovanstående schematiska pendelrörelse från det andliga till det 
materiella tillbaka till det andliga igen. Till att börja med kan religionen själv ses som en del av 
sekulariseringen eftersom den verkar avmystifierande. Genom att projicera en kosmisk ordning på 
sin kaotiska och farofyllda värld och dela in den i helighet och profanitet får människan ett sätt att 
kontrollera den (Fenn 2001). Även om resonemanget riskerar att släta över religionens minskade 
betydelse i samhället så tycks den ha en poäng: genom religionen projicerar människan en mänsklig 
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ordning på världen, skapar ett kosmos ur kaos och hanterar därmed sin tillvaro. Men även om 
religionen marginaliseras och tappar i betydelse medför inte detta per automatik att människorna 
blir mindre andliga. Det kan vara meningsfullt att skilja på sekularisering på makronivå förstått som 
religionens marginalisering eller minskade betydelse och sekularisering på mikronivå förstådd som 
en minskning av individens andlighet (Furseth & Repstad 2013:129). Det blir då möjligt att tänka 
sig att den ena formen av sekularisering inte nödvändigtvis behöver medföra den andra, att den 
samhälleliga sekulariseringen (d.v.s. religionens marginalisering) inte nödvändigtvis behöver göra 
människor icke-andliga. Kanske är nyandligheten helt enkelt den folkliga formen av andlighet i det 
postmoderna samhället (se exempelvis Hammer 1998:22), en andlighet som totalt sett varken har 
ökat eller minskat utan endast bytt form från det kollektiva till det individuella. Enligt denna 
tankegång har andligheten inte nödvändigtvis ökat eller minskat utan snarare flyttats från den 
samhälleliga sfären till den privata sfären där den kommer till uttryck som just nyandlighet.   

Vare sig vi är ställda inför en pendelrörelse mellan det andliga och det materiella eller en 
förflyttning av en relativt konstant andligheten från en uttrycksform till en annan är en sak säker: 
det många moderna sociologer trodde skulle hända (d.v.s. andlighetens utslocknande) har inte 
inträffat. Vi har istället sett prov på motsatsen. Beror det på att andligheten tillfredställer ett djupare 
allmänmänskligt behov och att den därför är här för att stanna? Eller utgör den blott en seglivad rest 
från en forntid som genom globaliseringens trollslag på nytt har kunnat blomma upp och att anta 
nya former inom de områden där rationaliseringsprocessen av olika anledningar är relativt svag 
eller outvecklad? Frågorna är stora och deras slutgiltiga besvarande går utanför ramarna för denna 
uppsats. Men kanske kan vi ändå få en fingervisning i rätt riktning genom att fråga dem som lever 
mitt inne i denna nyandlighet? Kanske kan deras självupplevda verklighet visa åt vilket håll svaret 
ligger? Det är här denna uppsats med tillhörande empiriska studie kommer in i bilden. Men innan vi 
går vidare med att behandla denna studie ska vi avsluta den teoretiska presentationen med två 
utvalda teorier om vår postmoderna tidsanda.  

3.4 Den postmoderna tidsandan  

Utöver de fyra religionssociologiska skolorna som presenterats i del 3.2 och de fyra 
nyckelbegreppen som presenterats i del 3.3 kommer även teoretiska inslag utanför den traditionella 
religionssociologin att användas. Inslagen, som tar avstamp i Anthony Giddens och Ulrich Becks 
teorier, kretsar kring vår postmoderna tidsanda och kommer att användas för att inordna och förstå 
respondenternas berättelser i ett vidare socialt sammanhang. Valet av dessa tänkare med tillhörande 
teorier är, till skillnad från det religionssociologiska teorierna, induktivt betingat. Deras relevans 
uppenbarades i samband med bearbetningen av datamaterialet och applicerades därefter.  

Enligt Giddens utgör individens självreflexivitet med tillhörande identitetsprojekt utmärkande drag 
hos det senmoderna eller postmoderna samhället (Giddens 2009). I den utpräglade individualismens 
kölvatten blir frågan ”vem är du?” ständigt aktualiserad och individen söker därför aktivt svar på 
denna brännande fråga - inte sällan genom konsumtion och anammandet av diverse 
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livsstilssymboler (se exempelvis Bauman 2008). Enligt detta perspektiv befinner sig den 
postmoderna människan i ett tillstånd av ständig introspektion som medför frågor kring hur denne 
bör leva och vad denne bör göra av sitt liv. Individualismens krav på aktiva val skapar alltså en 
människa som ständigt tvingas reflektera över sin identitet för att passa in och fungera i samhället. 
Ett annat påstått utmärkande drag hos vår samtid är det Beck kallar för riskmedvetenheten (Beck 
2000). Vårt komplexa, postindustriella och globala samhälle präglas av risker av storskaliga 
proportioner som miljöförstöring, ekonomisk kollaps, sjukdomsepidemier och världskrig. 
Framtiden är ett oskrivet blad och det blir allt svårare att förutspå vad den bär med sig. Detta faktum 
driver samhället till att förhålla sig till de negativa konsekvenserna av modernitetens 
industrialisering och vetenskapliga framsteg. Hos den enskilda människan ger sig denna kultur av 
riskmedvetenhet, kanske föga förvånande, sig lätt tillkänna som en känsla av osäkerhet, maktlöshet 
och generell ångest (ibid.). Som vi kommer att se senare i analysen (del 5) så kan både 
självreflexiviteten och riskmedvetenheten hjälpa oss att förstå respondenternas berättelser.     
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Del 4 - Metod 

4.1 Epistemologiska utgångspunkter  

Studien har två huvudsakliga epistemologiska utgångspunkter. Den första av dem, den kritiskt 
realistiska ansatsen, utgör en positionering i den socialkonstruktivistiska debatt som på många sätt 
präglat filosofin det senaste århundradet och som ligger i hjärtat av sociologin. Den kritiska 
realismen ansluter sig till en mild form av socialkonstruktivism som fortfarande erkänner existensen 
av en objektiv verklighet om vilket vi kan erhålla kunskap förstådd som sann, välgrundad tro 
(Johansson 2015:27). Däremot förblir den kritisk till att denna kunskap kan vara ofärgad av den 
sociala verkligheten. Till skillnad från den naiva realismen kan vi - för att tala i Kantianska termer - 
enligt den kritiska realismen aldrig nå en ren bild av ”tinget i sig”. Men till skillnad från anti-
realismen, som förkastar idén om objektiv kunskap och för vilken sanningen blir till ”sanningen”, 
håller den kritiska realismen fast vid idén att vår socialt konstruerade bild av något likväl 
korresponderar med detta ting i termer av sanningsvärde (Ferraris 2014). Med den kritiska 
realismen som utgångspunkt håller vi isär ontologi och epistemologi och undviker därmed det 
genetiska felslutet (d.v.s. misstaget att blanda samman upptäcktskontexten med sanningsvärdet). 
Den gör det möjligt för oss att undersöka sociala företeelser och hur de formar oss utan att förkasta 
det traditionella kunskapsbegreppet på vilken den moderna vetenskapen vilar. Vi kan, följaktligen, 
bedriva forskning utan att samtidigt underminera den.  
   
Den andra epistemologiska utgångspunkten rör förhållandet gentemot metafysiskt sanningsvärde. 
Studien utgår ifrån den metodologiska agnosticismen, vilket innebär att den förblir neutral inför 
sanningsvärdet hos påståenden kring exempelvis Guds existens och livets mening (se exempelvis 
Furseth & Repstad 2005:265). I praktiken innebär den att studien inte kommer ta ställning till 
huruvida respondenterna eller Martinus de facto har rätt eller inte, utan endast intressera sig för de 
sociala dimensionerna i samband med deras tro. Den metodologiska agnosticismen går dock att 
problematisera. Som jag tog upp i del 3.1 är sociologin, i egenskap av empirisk vetenskap, präglad 
av sitt naturalistiska arv. Den sociologiska förklaringen av ett fenomen blir per automatik en 
naturalistisk förklaring eftersom den, som empirisk vetenskap, på förhand söker jordiska eller icke-
gudomliga orsaksförklaringar. Sociologins naturalistiska premiss riskerar därmed att befästa en 
materialistisk världsbild som är inkompatibel med alternativa andliga världsbilder. Detta reser i sin 
tur frågan huruvida den metodologiska agnosticismen är möjlig eller om den i själva verket utgör en 
förklädd ateism (se exempelvis Milbank 1990). Kan vi, följaktligen, förbli genuint agnostiska när vi 
anlägger ett sociologiskt perspektiv på det andliga?  

En möjlig lösning på ovanstående fråga kan ligga i distinktionen mellan att förklara och förstå. Ett 
sociologiskt perspektiv som förklarar det andliga kommer, utifrån den empiriska premissen, att 
göra det utifrån världsliga orsaker. Men ett sociologiskt perspektiv som önskar förstå det andliga 
kan - i teorin - göra så utifrån andlighetens egna premisser. Vi tycks då kunna förbli agnostiska 
eftersom vi då undviker att förklara det andliga på ett sätt som per automatik underkänner andliga 
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förklaringsmodeller. Distinktionen mellan att förklara och förstå innebär dock endast en potentiell 
lösning vad gäller förståelse-dimensionen: våra förklarande teorier riskerar fortfarande att vara mer 
eller mindre oförenliga med den metodologiska agnosticismen. Jag kommer att återkomma till detta 
problem i diskussionen, där den lyfts och aktualiseras i ljuset av studiens resultat.  

4.2 Positionering av mig som forskare 

Jag är sedan tidigare utifrån ett personligt intresse väl förtrogen med Martinus och hans världsbild, 
något som har visat sig utgöra en tillgång såväl som en utmaning. Mina förkunskaper har underlättat 
min navigering i fältet på många sätt. Till att börja med har respondenterna, vilka samtliga känt till 
mina förkunskaper, inte betraktat mig som en ”utomstående”, något som kan tänkas ha gjort det 
lättare för dem att anförtro mig deras mer eller mindre personliga berättelser. En respondent sade 
rakt ut att det är skönt att jag inte kommer som en ”utomstående kritiker” för ”det hade inte funkat”. 
Vidare har respondenternas svar många gånger varit färgade av Martinus världsbild med tillhörande 
begreppsapparat vilket, i brist på förkunskaper, hade lett till problem för mig som intervjuare. 
Eftersom jag och respondenterna talat samma språk och jag följaktligen förstått vad de menat då de 
hänvisat till begrepp som ”reinkarnation”, ”karma”, ”talangkärnor”, ”repetition”, ”polförvandling” 
och ”världsåterlösare” har intervjuerna kunnat flyta på obehindrat. Dessutom har mina förkunskaper 
under studiens gång gjort mig uppmärksam på hur inkompatibel sociologin egentligen är med den 
generella nyandliga världsbilden, något jag kommer att återkomma till i uppsatsens avslutande 
diskussion (del 6). Utmaningen som mina förkunskaper fört med sig har främst bestått i det ökade 
kravet på personlig distans. Forskarens teoretiska förförståelse färgar dock alltid en studie och i det 
här fallet är det min - om än partiska - bedömning att min förförståelse varit mer av en tillgång än 
en begränsning.  

Respondenterna hanterade min dubbla identitet som ”utomstående forskare” och 
”Martinusintresserad” på lite olika sätt. Samtliga av dem talade, som sagt, förtroget utifrån Martinus 
begreppsapparat, men det blev i några enstaka fall uppenbart att mina dubbla identiteter kunde 
kollidera. Under en intervju reagerade exempelvis en respondent på att jag, i rollen som 
utomstående forskare, benämnde de Martinusintresserade som ”ni”, varvid hon vänligt men bestämt 
tillrättavisade mig med ett ”vi”. Exemplet kastar ljus över den dualitet som präglat intervjuerna och 
som jag, på olika sätt, har försökt förhålla mig till. Till att börja med var jag noga med att informera 
om mina förkunskaper och mitt personliga intresse för Martinus världsbild redan vid introduktionen 
av studien (se del 4.4). Jag har även, i samband med vissa av intervjuerna, påpekat och diskuterat 
min dubbla identitet för att därmed försöka skapa ett samförstånd kring denna med respondenterna.  

Jag önskar här, avslutningsvis, tillägga att jag sedan tidigare inte känt någon av respondenterna 
personligen. Vissa av dem har jag träffat tidigare i Martinussammanhang, men vi har befunnit oss 
för långt ifrån varandra i det sociala rummet för att en personlig relation ska ha kunnat utvecklats 
och därmed kunnat påverka datainsamlingen.  
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4.3 Etiska riktlinjer  

Studien har utgått från forskningsrådets etiska riktlinjer . I studiens informationsblad (se bilaga 1) 16

som delades ut till samtliga respondenter vid vårt första möte har det framkommit vad studien 
handlar om, att den är frivillig och att ett eventuellt deltagande när som helst kan avbrytas. Även 
graden av deltagande har varit frivillig, något som i praktiken kommit till uttryck genom att 
respondenterna själva fått bestämma över vad och hur mycket de önskat berätta under intervjuerna. 
I informationsbladet står det vidare att det material som samlas in endast kommer att användas för 
uppsatsens ändamål och att den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig på Umeå universitets 
hemsida.  

Med anledning av frågornas personliga karaktär har extra vikt lagts vid kravet på konfidentialitet. 
Inför varje enskild intervju har jag betonat studiens hänsyn till respondenternas anonymitet och 
eftersom respondenterna känner varandra har jag vid presentationen av datamaterialet valt att inte 
ens använda fiktiva namn samt könsneutralt pronomen i samband med citaten för att värna 
anonymiteten ytterligare. I vissa fall har intressant datamaterial tillkommit utanför intervjuernas 
ramar. Jag har då uttryckligen frågat vederbörande respondent om det är något jag får ha med som 
material och läst upp exakt vilken information jag åsyftat för att förebygga missförstånd. I samma 
anda har jag även varit noga med att informera om vilka delar av våra samtal utanför intervjun som 
stannar mellan oss och som innefattas av min tystnadsplikt som forskare.  

4.4 Urval och genomförande  

Studien bygger på ett icke slumpmässigt urval bestående av snöbollsurval och självanmälan 
(Bryman 2011). Med detta menas att urvalet baserats på kontakter och att respondenterna själva 
anmält sig utifrån min kontaktinformation. Att urvalet inte är slumpmässigt kan tänkas bidra till ett 
skevt urval där respondenter med vissa karaktärsdrag och erfarenheter blir dominerade på bekostnad 
av andra (ibid.). Så kan exempelvis de som av olika anledningar inte känner sig bekväma med att 
prata om Martinus världsbild eller sina erfarenheter utebli, vilket kan tänkas ha påverkat resultatet. 
Valet av urvalsmetoder har motiverats utifrån praktiska omständigheter. Tillsammans utgjorde dem 
det effektivaste sättet att nå ut till potentiella respondenter inom studiens angivna tidsramar. Det 
enda kriteriet för att kvalificera sig som respondent har varit ett intresse för Martinus världsbild men 
hänsyn har, för enkelhetens skull, även tagits till huruvida de funnits tillgängliga för en fysisk 
intervju. 

Jag fick initial kontakt med respondenterna genom en bekant Martinusintresserad som jag sedan 
tidigare visste var aktiv i en studiecirkel. Av henne fick jag veta att det, tursamt nog, skulle hållas en 
föreläsning om Martinus världsbild samma vecka och jag tog tillfället i akt att bege mig dit. På 
föreläsningen fick jag chansen att presentera mig och studien personligen, något jag misstänker har 
haft en positiv effekt på viljan att delta. Efter föreläsningen dröjde det till min stora glädje inte länge 
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förrän respondenterna började höra av sig. Under de följande veckorna ägde sju semistrukturerade 
intervjuer rum, ibland hemma hos mig och ibland hemma hos respondenterna. Att intervjuerna var 
semistrukturerade innebär att det, utöver några på förhand utvalda frågor (se bilaga 2), fanns gott 
om utrymme för improvisation (Bryman 2011). Innan varje intervju berättade jag lite om vilken typ 
av intervju det rörde sig om och att eventuell tystnad för eftertanke var välkommet. Jag var även 
noga med att informera om studiens etiska riktlinjer och om intressant information dök upp innan 
eller efter intervjun var jag noga med att fråga respondenterna om jag fick använda den i studien (se 
del 4.3). I dessa fall antecknade jag informationen för hand och läste upp den för vederbörande 
respondents godkännande.  

Mina förberedda intervjufrågor (se bilaga 2) var så öppet formulerade som möjligt och kretsade 
kring respondenternas första möte med Martinus världsbild, varför de tror att de intresserade sig för 
just den, vad den betytt och betyder för dem och hur den kommer till uttryck i deras vardag. Dessa 
huvudsakliga frågor kompletterades sedan, vid behov, av mer specifika frågor rörande familjens 
existentiella preferenser, respondenternas tankar om livet och döden innan sitt möte med Martinus, 
synen på religionen, om det händer att de tvivlar på Martinus världsbild och betydelsen av 
kontakten med andra Martinusintresserade. De enskilda intervjuerna varierade i längd mellan ca 30 
till 60 minuter med en övervikt mot det sistnämnda. Anledningen till att det blev just sju intervjuer 
beror på att det var så många respondenter som var beredda att ställa upp inom studiens angivna 
tidsram. Det är möjligt att studiens resultat hade påverkats av fler respondenter, men redan efter tre 
eller fyra intervjuer började viss datamättnad göra sig gällande.  

Efter att ha intervjuat respondenterna inledde jag bearbetningen av datamaterialet. Här använde jag 
mig av den kvalitativa innehållsanalysen, en hermeneutisk metod som bygger på antagandet att det 
sociala kan analyseras utifrån en text men att den bara kan förstås i förhållande till sitt sammanhang 
(Bos & Tarnai 1999: 660-661). Syftet med den kvalitativa innehållsanalysen, som är relativt 
epistemologiskt neutral och följaktligen kompatibel med de epistemologiska utgångspunkter som 
presenterades i del 3.1, är att genom en systematisk abstraktionsprocess finna den ”latenta 
information” som ligger gömd i datamaterialets ”manifesta information” (Graneheim & Lundman 
2003:105). Med manifest information avses här det som explicit står skrivet (efter vad som sagts 
eller gjort) och med latent informationen avses dess mer abstrakta och bakomliggande innebörd. För 
att nå detta djupare lager av mening måste forskaren alltså tolka den manifesta informationen 
utifrån dess förhållande till kontexten (ibid.).  

Det första steget i den kvalitativa innehållsanalysen är att välja ut rätt analysenhet (unit of analysis) 
som sedan kommer ligga till grund för abstraktionsprocessen (Graneheim & Lundman 2003:106). 
Jag började, följaktligen, med att transkribera intervjuerna vilka blev mina analysenheter. Därefter 
inledde jag abstraktionsprocessen genom att stycka upp transkriberingarna i meningsenheter 
(meaning unit), d.v.s. avgränsade stycken med en bakomliggande gemensam mening (ibid:107). 
Dessa meningsenheter blev sedan, utifrån sitt innehåll, koncentrerade (condensed meaning unit) för 

!25



att vara mer lätthanterliga (ibid.). Ur dessa meningskoncentrat utvann jag sedan koder (codes), d.v.s. 
etiketter på den bakomliggande meningsdimension som de koncentrerade textstyckena bar inom sig 
(ibid.).  

Dittills var abstraktionsprocessen relativt nära det empiriska materialet. Steget bort från denna 
intima relation mot högre former av abstraktion togs i och med kategoriseringen av koderna 
(categorization), en process där jag skapade kluster utifrån kodernas gemensamma innebörd eller 
bakomliggande mening (Graneheim & Lundman 2003:107). Abstraktionsprocessen avslutades med 
skapandet av teman (themes), d.v.s. den röda tråd av mening som löper genom koderna och 
kategorierna och som därmed ger uttryck för den latenta informationen i analysenheten (ibid.). 
Dessa teman konstruerades i princip på samma sätt som kategorierna, med den skillnaden att det nu 
var kategoriernas tur att samordnas i kluster. Med dessa teman som utgångspunkt använde jag mig 
sedan av min teoretiska förförståelse för att arbeta fram en abstraktionsmodell kring deras inbördes 
relation. Resultatet blev den abstraktionsmodell som presenteras närmare härnäst och som återfinns 
som bilaga 3.   
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Del 5 - Empiri och analys  

5.1 Abstraktionsmodellen 

Abstraktionsprocessen gav upphov till den abstraktionsmodell som återfinns som bilaga 3. 
Observera att de angivna koderna till vänster endast utgör ett litet urval av samtliga koder som 
baseras på kodernas frekvens och relevans. Som modellen visar extraherades åtta kategorier (varav 
tre av dem hade underkategorier) ur det empiriska materialet: sekulär bakgrund, andligt sökande, 
mötet med Martinus, gemenskapens betydelse, förändring över tid, livsstil, existentiell minoritet och 
världsbildens betydelse. Några av kategorierna, som den sekulära bakgrunden, det andliga sökandet, 
mötet med Martinus och förändringen över tid är narrativa och belyser det andliga engagemanget ur 
ett tidsorienterat perspektiv. Detta narrativa upplägg utgör inte en konstruktion från min sida utan 
återfanns i samtliga berättelser för vilka den narrativa strukturen kom naturligt eller som ett resultat 
av vissa frågors karaktär. Gemenskapens betydelse, livsstilen, den existentiella minoriteten och 
världsbildens betydelse är däremot icke-narrativa och utgör i större grad än de övriga kategorierna 
en konstruktion av mig som forskare. Här handlar det snarare om delade och i mina ögon 
utmärkande inslag i datamaterialet som inte går att inordna i det narrativa berättandet.  

Bearbetningen av de åtta kategorierna utmynnade i tre övergripande teman: nytt liv, nytta och nöje. 
Även om alla tre gick att spåra i samtliga kategorier har jag, för tydlighetens skull, valt att i 
modellen placera dem efter de kategorier hos vilka de var extra framträdande. Det första temat, nytt 
liv, avser den förändring som Martinus världsbild fört med sig, en förändring som mer eller mindre 
går som en röd tråd i respondenternas berättelser . De övriga två, nytta och nöje, rör 17

respondenternas förhållande gentemot denna avgörande förändring. Å ena sidan uppvisade de ett 
påtagligt instrumentellt förhållningssätt (nytta) där de betonade vilken tillgång Martinus världsbild 
var och vilka positiva effekter den förde med sig, som ett socialt sammanhang och känslor av 
meningsfullhet och trygghet. Å andra sidan framhöll respondenterna världsbilden som något 
spännande, glädjefyllt och vackert (nöje). Här påminde den snarare om en estetisk aktivitet som de 
hänger sig åt mer för dess egen skull, för den njutning eller det behag som den bär med sig. 
Dualiteten mellan dessa båda har, som vi snart kommer att se, präglat respondenternas berättelser 
om det nya liv som Martinus världsbild fört med sig såväl som studiens sociologiska förståelse 
därav. 

5.2 Anhängaren av Martinus världsbild  

I denna del presenteras och analyseras intervjustudiens empiriska resultat. Den första delen (5.2.1) 
ämnar måla en karaktäristisk och generaliserande bild av respondenterna med betoning på deras 
likheter. Framställningen är strukturerad efter de kategorier som framträdde ur datamaterialet under 
abstraktionsprocessen och som presenterades i del 5.1. Den andra delen (5.2.2) analyserar materialet 
med utgångspunkt i det teoretiska ramverk som presenterades i del 3. Här kopplas empiri och teori 

 Temat ”nytt liv” för måhända tankarna till ”frälsning”, men med anledning av frälsningsbegreppets teologiska och 17

kristocentriska prägel förefaller ett ”nytt liv” både neutralare och närmare respondenternas egna återgivning.   
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samman i ett försök att förstå respondenternas andliga engagemang och inordna det i ett större 
socialt sammanhang.    

5.2.1 Respondenternas berättelser  

Sekulär bakgrund 
Samtliga respondenter kommer från en mer eller mindre sekulariserad familjebakgrund. I flera av 
familjerna har religionen i allmänhet och kyrkan i synnerhet setts som något ont och i andra har det 
existentiella varit något ointressant som man inte pratat om. En av familjerna var visserligen relativt 
traditionsbunden, men den var likväl inte uttalat religiös och det tycks ha rått ett tyst ateistiskt 
samförstånd. En respondent hade följande att säga om sin dåvarande inställning till religionen och 
kyrkan: 

Och det Bibeln predikade, nej men jag tyckte inte alls om kyrkan, var emot den och vad den 
stod för historiskt och nu också på ett sätt. Och så gick det inte att tro på det prästerna sa, 
det rent bibliska. Hur kan en gud tillåta att det ser ut så här som är allkärleksfull? Det skar 
sig bara, det funkade inte. Och sen också prästerskapet betett sig och fortfarande kan bete 
sig. 

Denna sekulära bakgrund påverkade respondenterna på lite olika sätt. Vissa av dem var själva 
ateister som vid det första mötet med religionen i skolan fann den religiösa tron besynnerlig. Det 
föreföll dem märkligt att någon kunde tro på dessa ”sagor”, som en respondent uttryckte det. Några 
av dem delade sina föräldrars anti-religiösa inställning och tyckte att det här med Bibeln, kyrkan 
och prästerskapet var något obekvämt eller rentav obehagligt. En respondent uttryckte följande:  

Jag kan tänka mig att jag har gamla erfarenheter från tidigare [tidigare liv], negativa 
erfarenheter av kyrkan och därför så tycker jag att det är väldigt jobbigt. Det där klarar jag 
inte, tycker det är jättejobbigt.  

Andligt sökande 
Den sekulära bakgrunden till trots hade ett andligt intresse i samtliga respondenters fall någon gång 
vaknat till liv, ett intresse som banat vägen för mötet med Martinus världsbild. För vissa av dem 
vaknade detta intresse redan som barn eller i tonåren medan det för andra kom först i 30- och 40-års 
ålder. En av respondenterna, som kom från en uttalat ateistisk familj, uppgav att hen läst ut Bibeln 
under den tidiga tonåren i jakt på existentiella svar. En annan hade varit närmare 20 när hen 
tillsammans med sina vänner börjat intressera sig för och utforska det övernaturliga. 
Respondenterna började intressera sig för österländska andliga influenser som zenbuddhism, Thai 
Chi och reinkarnation samt diverse kroppsterapier och teosofiska läror. De träffades i grupp och 
diskuterade böcker om medium och UFO:n eller sökte sig till olika kyrkliga sammanhang. Några 
uppgav att de varit med om märkliga, oförklarliga händelser som de utifrån sin ateism hade svårt att 
hantera. En av dem hade fått höra att hen var synsk, vilket hade upplevts som väldigt ångestfullt: 
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Och sen hade jag varit med om några knepiga situationer, jag vet inte hur mycket detaljer 
jag ska gå in på men jag har haft upplevelser där jag har läst andras känslor. En gång var det 
fruktansvärt jobbigt, jag hamnade i ett katatoniskt tillstånd och kunde inte röra mig, det var 
bara ångest och jag visste vem av mina vänner det handlade om. Det var en bekant under 
tidigt 70-tal när jag bara var i tjugoårsåldern som sa till mig att, vet du jag ser att du är 
synsk. Det var ju som att slå mig i huvudet med en stekpanna. *skratt* Det ville jag ju inte 
höra. Så det var väldigt ångestladdat. Det vara bara förträngning i princip.  

Vissa av respondenterna gjorde en uttalad koppling mellan sitt andliga sökande och olika livskriser 
eller deprivationstillstånd. Det kunde vara skilsmässor, fall av sjukdom och utbrändhet, 
depressioner eller en överhängande känsla av ensamhet och meningslöshet. Kopplingen mellan 
känslan av meningslöshet och det andliga sökandet var extra framträdande hos en respondent som 
uttryckte följande:  

Allt går att analysera på olika sätt. Det går naturligtvis att tröska i barndom och uppväxt och 
allt sånt där och att jag inte hade så mycket vänner och så, men jo, jag tror att det är riktigt, 
för det är deprimerande att känna att livet inte hänger ihop. Det finns liksom ingen botten 
och det finns liksom ingenting att orientera sig efter i livet egentligen. Det blir liksom lite 
ett meningslöst jagande efter saker som ska ge tillfredsställelse som inte ger någon 
tillfredsställelse tycker jag, ungefär så.  

Andra respondenter uppgav ett oavhängigt intresse för det andliga som orsak bakom det andliga 
sökandet och betonade hur ”roligt” och ”spännande” det övernaturliga var. Här stod istället rent 
estetiska aspekter i fokus för det andliga sökandet:  

Ja, jag tänkte väl att det var något mer helt enkelt, att det var spännande. I högstadiet var jag 
intresserad av det här med döden och läste bland annat Fridegårds Torntuppen [roman av 
Jan Fridegård]. Var också intresserad av Däniken [Erich von Däniken, schweizisk författare 
om det paranormala] som pratade om det här med rymdskepp som kom för länge sen, det 
var lite spännande grejer, science fiction och lite allt möjligt. 

Vare sig respondenterna drevs av ett oavhängigt intresse för det övernaturliga eller av en existentiell 
otillfredsställelse så hade de alltså en existentiell öppenhet gemensamt som avvek från deras 
sekulariserade bakgrund. Ett gemensamt drag hos deras andliga sökande, oavsett när det uppstod 
och vilken form det tog, var att det förblev mer eller mindre otillfredsställt. De flesta 
respondenterna uppgav att deras andliga sökande inte gav ”något resultat”, att de sökte efter svar 
som de inte riktigt fann. Som en respondent uttryckte det:  

Jag har försökt men har inte fått några svar, har inte sett några resultat av det där sökandet 
riktigt.  

De hamnade aldrig riktigt rätt och fick - ibland under stora svårigheter - leta sig vidare i sin jakt på 
tillfredsställande svar. Lockade av gemenskapen hos likasinnade men oförmågan att antingen 
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underordna sig deras tro eller gemenskapens sociala begränsningar sökte de sig fram genom den 
nyandliga floran i jakt på det som skulle stilla deras existentiella hunger. 

Mötet med Martinus 
Det andliga sökandet ledde sålunda via olika vägar fram till Martinus och hans världsbild. 
Respondenterna hörde talas om honom i en artikel ur en andlig tidskrift, via en väns exalterade 
”predikningar” eller genom ett föredrag som lät intressant. För vissa av dem var det ett explosivt 
möte som vände upp och ned på tillvaron:  

Upside down. Ojojoj, ja, det har verkligen ruskat om mig. 

Andra uppger att de inte riktigt var ”mogna” för hans världsbild ännu, att Martinus fanns där i 
periferin en tid innan ett mer ”seriöst” intresse slog rot hos dem. Samtliga av dem uppger dock att 
de hos Martinus förr eller senare fann en ”logisk helhetsförklaring” som tillfredsställde deras 
längtan efter existentiella svar:  

Att det var så logiskt, ja, att det var en förklaring på många saker som man funderat på, på 
livsfrågorna. 

Jag tror nog det var någonting med helheten, att det var så många delar som knöts ihop och 
att det var så logiskt, att det ena ledde till det andra. Det var mer en känsla naturligtvis. Det 
kändes så otroligt riktigt och när jag kom därifrån [från en föreläsning] kände jag att men 
herregud, jag har ju fått svar på frågor jag inte visste att jag hade! Det var helt och hållet 
nya scenarion som veks ut framför mig, helt otroligt.  

Inte sällan spelade Martinus iögonfallande symbolbilder en avgörande roll vid detta initiala möte, 
både som intresseväckare och som pedagogiska verktyg: 

Var mest symbolerna som lockade mig i början, tyckte det var lite roligt… 

En respondent kunde till och med tolka sin relation till Martinus världsbild utifrån en av symbolerna 
vilken hade en alldeles särskild betydelse för denne: 

Medvetenheten växer successivt. Att den här livsenhetssymbolen var så stark har att göra 
med det. Den är ju en bild av hur liv lever inuti liv och ytterst så närmar man sig Gud. (…) 
Så det var livsenhetssymbolen som jag nämnde, den var väldigt stark, den hängde med i 
mitt bakhuvud.  

Det första mötet präglades ofta av en social dimension. Det kunde vara en föreläsning som lämnade 
åhöraren med en känsla av att ha funnit de så länge eftersökta svaren, eller en tid på Martinus center 
i Klint som fyllt respondenten med en en upphöjd känsla av gemenskap och kärlek:  
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Och hela stället alltså, Klint, allt var så kärleksfullt och vänligt så då blev jag mer eller 
mindre frälst *skratt*. 

För vissa av respondenterna följde en tid av mer eller mindre intensivt självstudium av Martinus 
egna böcker:  

Och sen läste jag igenom allting på två år. Allt som fanns på Svenska då.  

För andra räckte det, av olika skäl, med att gå på föreläsningar eller att bara veta att Martinus och 
hans världsbild fanns där.  

Gemenskapens betydelse 
Samtliga respondenter uppgav att de sociala inslagen i samband med Martinus världsbild varit och 
alltjämt är av central betydelse. En respondent berättade att hen via mötet med andra 
Martiusintresserade fann en länge eftersökt gemenskap: 

Jag tror att vi eller i alla fall jag har behov av att vara i något sammanhang. För det där 
sökandet, jag har ju varit i typ alla kyrkor som finns och kollat och jag har fått väldigt 
mycket påverkan och undervisning på det religiösa. Jag längtade väldigt efter att hitta något 
sammanhang där, men jag kunde ju inte ljuga eller hyckla. (…) Man kan säga att jag 
äntligen fann vad jag sökte, fast det tog bra länge. 

För många av respondenterna har det under resans gång varit avgörande att ha någon att diskutera 
den nya världsbilden med, att kunna ställa frågor och få den egna tolkningen verifierad. Här spelade 
föreläsningarna, studiecirklarna och Martinusvännerna en viktig roll vid etablerandet av 
världsbilden som existentiell referensram:  

Jag behövde ju verkligen prata. Jag hade jättestort behov av det. 

För då var det så omvälvande. Jag sitter och läser det ena mer fantastiska än det andra, den 
ena pusselbiten efter den andra läggs. Att få veta att jag har uppfattat det på rätt sätt. Det här 
med spiralkretsloppet [väsendets eviga vandring mellan ljuset och mörkret] till exempel, 
hur fungerar det egentligen? Där var jag nog tvungen att ställa någon fråga på något möte, 
det kunde jag inte riktigt klura ut av texten.  

Mötet med andra Martinusintresserade kunde vidare fungera som en katalysator. En respondent 
uppgav att det först var vid mötet med andra intresserade via en studiecirkel som hen insåg att det 
var på ”riktigt” och inte bara en rent teoretisk aktivitet: 

Men då märkte jag ju, herregud dom här människorna lever ju efter det här också och det är 
faktiskt på riktigt! Det är inte bara någonting man funderar på. 

För en av respondenterna har de årliga besöken av Martinus center i Klint varit avgörande som en 
”injektion” som ”laddar batterierna”:   
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Jag har varit där väldigt mycket för det har varit som en injektion för att ladda batterierna 
inför kommande arbetsår.  

En annan respondent anförtrodde att hen, i brist på likasinnade, ibland känt sig utanför och 
oförstådd av sin omgivning och att mötet med likasinnade därför upplevts som en stor lättnad:  

Det är lite obehagligt faktiskt att bli nedklassad när det är det bästa. Men jag vet ju hur det 
är så det är ju ingen fara. Men det känns ganska skönt när jag har den här omgivningen, 
man kan ju inte prata med vem som helst men man kan prata med en hel del människor här. 
Så det är ju fantastiskt egentligen.  

Kontakten med andra Martinusintresserade, dels via föreläsnings- och cirkelverksamheten och dels 
via olika former av vänskapsrelationer, har alltså varit av stor betydelse för samtliga respondenter 
och kommit att prägla deras relation till Martinus världsbild.    

Förändring över tid 
Samtliga respondenter, vilka känt till Martinus under en längre tid, vittnar om en förändring över tid 
orsakad av hans världsbild. Upplevelsen av ökade kunskaper, fördjupade insikter och större 
acceptans både gentemot den egna personen, andra och tillvaron i stort går som en röd tråd genom 
flertalet av deras berättelser:  

Det skett en utveckling från 1993, det har blivit en fördjupning, en konstant fördjupning i 
förståelse och i intresse.  

Ja, men då fick jag förklaringar till allt, både det personliga och allt annat också. Det blir 
liksom mer och mer och även om jag kände mig ganska frälst 1994 så var det bara början. 
Sedan har det bara fyllts på med kunskaper och insikter och acceptans och det tar ju tid, det 
ska inlemmas i allt, i hela ens liv. 

För vissa av respondenterna har intresset för Martinus i perioder skjutits undan av intresset för och 
studiet av andra andliga läror. En av respondenterna, som genomgått en allvarlig hälsoproblematik, 
sökte sig exempelvis en tid till en annan andlig lära som inbegriper en form av healing som hen 
upplevt som fullkomligt mirakulös. Hen har sedan dess aktivt arbetat med att få ihop de båda 
lärorna - för även om Martinus världsbild hamnade i periferin ett tag så fanns den alltid där i 
bakhuvudet som en relativt fast existentiell referensram:  

Nu har jag nått dit jag egentligen ville hela tiden, att jag behövde få ihop det här. Jag 
behövde verkligen förstå vad det handlar om. Det hade ju att göra med att jag inte lämnade 
Martinus bakom mig. Annars hade jag bara kunnat släppa det och tycka att det här är ju 
häftigare. Så jag har jobbat på att få ihop det med varandra så det innebar att mitt intresse 
försköts lite åt det hållet faktisk. 
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En annan respondent uppgav att hen alltjämt hade kvar sitt intresse för det övernaturliga och därför 
fann det spännande att läsa böcker om medier och liknande för att undersöka vad som fungerar ihop 
med Martinus världsbild:  

Det är spännande. Nu har jag lånat en bok om änglar. Det skriver ju Martinus om också. Det 
finns mycket som tangeras men det kan det vara skillnader också. Det är spännande att 
tänka: stämmer det här? 

Mötet med andra andliga läror har inte hos någon av respondenterna gett upphov till tvivel på 
Martinus och hans världsbild och fundamentalt tvivel har i samtliga fall lyst med sin frånvaro. Det 
har funnits inslag i världsbilden som respondenterna haft svårt för, som gudsbegreppet, Martinus 
analys av naturfolken och homosexualitetens plats i utvecklingen av nästakärleken, men det har 
aldrig genererat några djupare tvivel på läran som helhet:  

Allt kan jag kanske inte förstå. Finns säkert saker och ting som jag missförstår dessutom, 
det vet jag ju ingenting om. Men det är väldigt osannolikt, om jag uttrycker mig så, att detta 
tredimensionella pussel som han lägger där allting stämmer med allting annat skulle vara 
fel. Det är ett sådant gigantiskt pussel han lägger med världsalltet. Det är en otroligt mycket 
mer rimlig förklaring än den vanliga naturvetenskapliga modellen, som bara har en massa 
hål överallt, bara luckor. Bara ett plan och inget mer.  

En respondent resonerade att det egentligen inte spelar någon roll huruvida Martinus har rätt eller 
inte eftersom hen får ut så mycket av hans världsbild i det här livet:  

Det har varit människor som sagt att om det nu inte är som du tror, om det inte finns 
någonting när du dör? Ja so what då tänker jag ibland, då är det ju blankt och svart för då 
har jag inget medvetande. Jag vet ingenting om det så det spelar ingen roll. Det är inget jag 
har att förlora. Jag har istället fått något som gör mig glad och lycklig i det här livet. Det är 
det som är det viktiga, det som händer sen får vi ju se då.  

För att hantera de upplevt svårsmälta delarna har vissa av respondenterna tänkt att det är något som 
kommer att klarna vart eftersom. Andra har tagit hänsyn till förmildrande omständigheter som att 
Martinus inte kan skriva om allt eller att han till viss del var ett barn av sin tids sätt att uttrycka sig 
på:  

Det kanske bara är lite svårigheter att förstå ordvändningarna. Det har han nog förstått, men 
han kan ju inte skriva om allting. Det är ju från 1900-talets mitt och det var ju en hel del 
sådana där, ja du vet ras, man såg ner lite på naturfolken. Jag tycker till och med att 
Martinus har det där lite grann, att klassificera dom och så. Och det är inte alls säkert att 
han menat det så, det är ju svårt att skriva om allting så att alla blir nöjda.  

Gemensamt för samtliga respondenter är alltså att de, sedan de väl tagit till sig Martinus världsbild, 
inte tvivlat på helheten även om de kan ha haft svårt för vissa inslag.  
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Livsstil 
Mötet med Martinus världsbild hade hos de allra flesta respondenter resulterat i vissa utmärkande 
livsstilsförändringar. Den vegetariska livsstilen var exempelvis något alla utom en hade gemensamt. 
Visserligen hade några av dem blivit eller åtminstone försökt att vara vegetarianer innan mötet med 
Martinus världsbild, men mötet hade då stärkt den vegetariska övertygelsen ytterligare:  

Ja vegetarian blev jag, eller blev och blev, första gången jag blev vegetarian var ju innan 
Martinus. Det var mina barn som blev veganer och vegetarianer och någonstans ville jag 
också men jag behövde en spark. 

Även synen på droger har hos många av respondenterna förändrats. En av dem kände en stark 
antipati gentemot droger medan en annan hade fått hjälp av Martinus världsbild med att sluta röka:  

Droger och så naturligtvis, i och med att jag blev vegetarian så var allt sådant uteslutet, så 
det hänger ju ihop. Det förstärktes också på senare år när det kom fler symbolböcker om 
hur jättefarligt det är med droger. Det blir verkligen en stärkning, en antipati mot droger. 
Det är väl någonting som jag behöver träna på, det är min antipati för människor som håller 
på med droger. Jag har exempelvis lite svårt för när folk röker, jag hatar rökare *skratt* Nej 
usch, det är svårt med toleransen där faktiskt. 

Det är tack vare bönen som jag kunde sluta röka.  

Utöver en influerad kosthållning är just användandet av bönen värd att lyfta fram i sammanhanget 
även om inte alla respondenter tog upp den. En respondent sade att bönen är det största andliga 
verktyget både vad gäller livskursen i stort och i samband med det vardagliga livet:  

Bönen är gudomlig. Bönen är vardagsverktyget på något vis. När jag går och klipper mig så 
ber jag för dom som ska klippa mig och för mig själv att må det nu bli på bästa sätt. Ja men 
sådana grejer. Eller när man ska till tandläkaren, hjälp nu tandläkaren på bästa sätt när hon 
ska laga min tand. Men det är mycket för att stärka mig själv.  

En annan respondent berättade om förbönens betydelse för dennes väckta andliga intresse och en 
tredje framhöll bönen som ett verktyg för tillit och en mer innerlig gudskontakt:  

Det hände lite mirakulösa saker som jag inte kunde förstå då men som jag nu uppfattar 
måste vara effekter på andra människors förbön för saker och ting, det var för egendomligt.  

Och så det här med gudskontakten, han [Martinus] pratar om bönen och att man kan 
använda sig av det. Tillit och sådant pratar han inte så mycket om men det har gett mig 
väldigt mycket. Att inte vara rädd för någonting, det finns liksom ingenting att vara rädd 
för. Jag är ganska övertygad om att det stämmer det här att vi har väldigt många 
skyddsänglar omkring oss eller vad man ska kalla det, att det finns väsen som hjälper oss 
och man behöver inte ha kontroll över allting. Man kan släppa vissa saker som man inte kan 
ha kontroll över och lämna över det bara. 
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Utöver en influerad kosthållning och praktiserandet av bönen låg den andliga utvecklingen hos 
många av respondenterna i fokus. De strävade aktivt efter att bli tolerantare och kärleksfullare både 
gentemot sig själva och sin omgivning:  

Jag tror att jag är mindre dömande, även om jag säkert har sådana tendenser kvar 
fortfarande. Jag förstår att andra inte kan vara på ett annat sätt än vad dom är även om dom 
lägger krokben för mig *skratt*. Jag kan ju i ögonblicket tänka det men då korrigerar jag 
mig själv. 

Jag håller på att träna mig i levnadsreglerna. Jag tänkte, det var ju sjutton också om det inte 
skulle hjälpa *skratt*.   

Att träna sig i tolerans och så. 

Ärlighet naturligtvis, fast det har ju med det religiösa att göra också. Att försöka utveckla 
nästakärleken. 

Livsstilsförändringarna har dock inte varit helt utan friktion. För en av respondenterna hade de nya 
idealen lett till stora personliga krav med tillhörande dåligt samvete. Detta var dock något som den 
ökande acceptansen med tiden kunnat neutralisera:   

I början var det lite jobbigt för jag hade krav på mig själv. Jag vet ju att jag ”ska” vara 
vegetarian och jag vet att jag inte ska dricka. Jag rökte lite på den tiden och även om det var 
helt ok så hade jag lite dåligt samvete. Det kändes som att det är väldigt ansvarsfullt på 
något vis och det var jobbigt. (…) Jag har inte dåligt samvete, men jag har nog haft det en 
period. Det var det jag pratade om angående ansvar. Jag känner att man inte ska hålla på 
och piska sig själv för det kommer tillbaka. Är jag inte färdig med någonting så kommer det 
tillbaka, om inte i den här inkarnationen [det här livet] så i nästan. Så jag försöker vara snäll 
med mig själv.  

Vissa av respondenterna uppgav vidare att den nya livsstilen kunde leda till konflikt med etablerade 
normer kring köttätande och alkoholkonsumtion. Detta var dock ingen överhängande gemensam 
problematik. 

Och sen på grund av livet, att jag träffade min man som åt vanlig mat, så vart jag lakto-
vegetarian igen. Men nu är jag vegan igen. Det är det här etiska som överväger och jag har 
egentligen velat vara vegan hela tiden men inte riktigt klarat det för att det varit för socialt 
besvärligt. 

Existentiell minoritet 
Det var inte bara i samband med livsstilen som Martinusintresset kunde orsaka friktion. Några av 
respondenterna berättade om försiktigheten med att tillkännage sin alternativa världsbild för en 
oförstående omgivning som kunde vara allt mellan ointresserad till dömande:  
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Jag har bott i ett litet samhälle där det fanns en massa frikyrkor. Inte så många människor 
men många kyrkor. Martinus har jag inte ens vågat nämna i de sammanhangen. Det här 
med Rosen [rosenterapi] var ju tillräckligt för att man skulle vara häxa så jag har fått hålla 
det lågt så att säga. Men när man är i samhället och karriären så har det betydelse vad andra 
tänker också, om man är accepterad eller inte.  

Vissa av respondenterna ville inte bli stämplade som ”religiösa” eller som ”New Age-anhängare” 
och en respondent nämnde skrattande stämpeln ”lilla häxan”:  

Jag brukade säga något ibland, men det är ju ingen som bryr sig eller fattar, jaja tänker dom, 
den där lilla häxan. 

Några respondenter har på olika sätt fått lära sig den hårda vägen att läsa av omgivningen och att 
det många gånger är bättre att tiga än att säga något alls. En respondent berättade att hen en gång av 
ren entusiasm gått emot sin försiktighet och berättat för en släkting om Martinus, en släkting som då 
blivit mycket upprörd:  

Det är jag väldigt försiktigt med. Har folk frågat, vilket har hänt, så har jag beroende på 
vem och hur intresserade de varit berättat lite grann. Men någon gång har jag blivit så 
entusiastisk att jag inte hållit igen. Det var en kusin till mig, han blev upprörd och till och 
med aggressiv och jag blev jätte ledsen. Jag insåg att det här ska jag inte ge mig in i. Han 
bad om ursäkt men han tyckte det lät helt knäppt det jag pratade om. 

När jag frågade hur det kändes att ha en världsbild som inte accepteras av etablissemanget svarade 
de att etablissemanget inte vet bättre. En respondent lekte lite drömskt med tanken hur fantastiskt 
det vore om kyrkan fick upp ögonen för Martinus och insåg att den ”heliga anden” hade kommit 
tillbaka: 

Jag väntade ju på att någon skulle komma och säga det där är ju fantastiskt, herregud, den 
helige anden kommer ju tillbaka! *skratt* Kyrkorna skulle ju jubla! Men det gör de ju 
inte… 

En respondent skrattade och sade att det är lätt att bli lite högmodig över att sitta inne med alla svar. 
Samma respondent fann det ironiskt att vissa ur den oförstående omgivningen kunde tycka synd om 
denne, när det själva verket var synd om dem:  

Det är ju som det är, de får skylla sig själva. Ungefär så. Det är ju många av de här 
”vanliga” människorna som är hur gulliga och fina som helst och jag kan gilla dom väldigt 
mycket men de förstår ju inte det här och det är ju bara så. Det dumma är att dom inte 
förstår och det är synd om dom, men så tycker dom att det är jag som är dum *skratt* Nej 
men numera tar jag det där med ro, jag ser ju hur det är.  
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Världsbildens betydelse 
Vad gäller betydelsen av Martinus världsbild hade respondenterna mycket gemensamt. Många av 
dem berättade att de här funnit en ”logisk helhetsförklaring” som resulterar i en stark känsla av 
meningsfullhet, i en ökad förståelse för den egna personen och av världen i stort, en tillit med 
tillhörande trygghet och en känsla av tacksamhet som gjort livet lättare, innehållsrikare och 
lyckligare. Inte sällan betonade de den positivitet och livsglädje som världsbilden för med sig:  

Jag har mycket positivare livssyn och mer glädje. Jag gläds åt småsaker. Förr kunde jag 
känna mig ensam och saker och ting var tråkiga. Även enkla och mindre saker är mycket 
roligare. Jag går omkring med ett leende och det har blivit enklare att bry sig mer om andra 
människor. 

Ja visst, det är en sån otrolig glädje måste jag säga. Det är inte bara trygghet utan en otrolig 
glädje. Och det här att allt som jag inte fixar nu, det kan jag fixa sen [i nästa liv]. Jag tar det 
jag kan göra här och nu och det jag inte förmår behöver inte stressa mig, det kan jag göra 
sen. 

Ett utmärkande inslag i denna positiva attityd kretsade kring den makt karmalagen för med sig. 
Tanken att ingen kan lida och göra orätt och att varje väsen, djupast sett, är sitt eget ödes djupaste 
upphov fann respondenterna både positiv och oerhört konstruktiv.  

Men framför allt att det blir väldigt positivt och konstruktivt. Att man påverkar hela sitt liv 
och andras också.  

Jag tycker att det är en väldigt positiv världsbild. Det gör att man har all makt i världen att 
påverka sitt öde. Det finns liksom ingenting som jag kan skylla ifrån mig på någon annan. 
Den här offerrollen är ganska svår att hamna i för det är ju faktiskt upp till en själv och det 
gillar jag. 

Utöver denna positivitet var känslan av meningsfullhet central. En respondent framhöll vikten av att 
kunna bidra med något och syftade då bland annat på informationsspridning i ”Sakens” tjänst: 

Meningsfullheten är viktig. Även tron på att jag kan bidra med någonting.  

Många av respondenterna återkom till ”världens tillstånd” och alla dess hemskheter. För några av 
dem var det inte konstigt att människor utan Martinus mår som de gör, att de inte orkar hålla 
livsmodet uppe, att de blir deprimerade och går under. Här gav världsbilden en ovärderlig känsla av 
tillit och trygghet: 

Att det finns ett hopp, att det inte är kört. Martinus skriver att jordklotet inte har det karmat 
utan har kommit längre, att den inte kommer att gå under. Tilliten att det finns en försyn 
eller vad man ska säga som neutraliserar om det blir för mycket kärnvapen. 
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Man bävar ju nu när man ser hur illa det är i världen. Vi har verkligen en trygghet 
jämförelsevis med alla andra.  

Att det här med Försynen tvärtom var väldigt viktigt eftersom Försynen är Guds omsorg om 
oss. Att veta att den finns är en väldig trygghet.  

Ingenting kan hända som inte är meningen att det ska hända. Att det är Försynen som ligger 
bakom alla ”toknipplar” som blir satta att leda länder och olika organisationer. 

Martinus världsbild har blivit en mer eller mindre orubblig del av respondenternas tankevärld och 
de uppgav att ett liv utan den hade upplevts som meningslösare, otryggare och tråkigare.  

Det är en del av mig alltså. 

Livet hade då varit mycket tråkigare utan den.  

5.2.2 Analys av respondenternas berättelser  

Den sekulära bakgrunden 
Respondenterna var alla barn av sekulariseringen. Inom vissa av deras familjer var religionen och 
prästerskapet något uttalat ont, medan det andliga och existentiella inom andra var något ointressant 
eller högst privat som det inte talades om. Några av familjerna var alltjämt traditionsbundna men 
traditionerna saknade religiöst engagemang. Detta sekulära arv manifesterade sig hos vissa av 
respondenterna som en syn på det religiösa som något ont, konstigt, pinsamt eller rentav obehagligt. 
Även om Martinus världsbild i samtliga fall har medfört någon form av försoning med det religiösa 
så kunde den negativa religionsuppfattningen alltjämt göra sig gällande än idag som en viss oro för 
att uppfattas som ”religiös”.  

Respondenterna värderade det rationella och logiska högt. Samtliga av dem framhöll det logiska 
inslaget hos Martinus världsbild som något positivt och för de flesta av dem var den explicit 
avgörande för deras tro på världsbilden. Denna värdering av det rationella kan tänkas ligga bakom 
respondenternas generella otillfredsställelse med andra nyandliga läror, vilka ofta betonar det 
mystiska eller emotionella på bekostnad av det rationella. I en sekulariserad kontext som i 
upplysningsfilosofisk anda uppmuntrar till rationalitet och kritiskt tänkande blir det rimligt att anta 
att en lära som uppvisar dessa drag kommer verka mer appellerande än läror som inte gör det i 
samma grad som individen är influerad av dessa värderingar. Vi får här en fingervisning om varför 
respondenterna attraherats av just Martinus världsbild bland det nyandliga utbudet. Men varför blev 
de då nyandliga sökare till att börja med?  

Det nyandliga sökandet och existentiell deprivation  
Vad gäller respondenternas nyandliga sökande går den att förstå med deprivationsteorin som grund. 
Hos vissa av respondenterna gjorde några av de klassiska deprivationstillstånden sig gällande, som 
social deprivation i form av ensamhet och organisk deprivation i form av sviktande hälsa i samband 
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med depression och utbrändhet. I dessa fall tog respondenterna själva upp kopplingen mellan sitt 
deprivationstillstånd och sin andlighet, något som tyder på en instrumentell förförståelse. Men dessa 
deprivationstillstånd kan inte förklara samtliga respondenters nyandliga sökande eftersom de inte 
förekom hos dem alla. Det kan däremot den existentiella deprivationen. Samtliga respondenter 
framhöll meningsfullheten som en av de huvudsakliga attraktionerna hos Martinus världsbild, något 
som tyder på att denna meningsfullhet saknats. Att respondenterna befunnit sig i en existentiell 
deprivation som utlöst deras nyandliga sökande stärker bilden Gottlieb målar upp av den 
sekulariserade kulturens existentiella fattigdom. Deras sökande kan, ur detta perspektiv, betraktas 
som en reaktion på den materialistiska världsbildens upplevda existentiella otillfredsställelse.  

Det nyandliga som ett rationellt val 
I rationalitetens kölvatten går det att se tecken på ett beteende som med fördel kan förstås utifrån 
teorin om rationella val. Några av respondenterna framhöll att det egentligen inte spelade någon roll 
om Martinus har fel eftersom hans världsbild ger dem så mycket ”i det här livet”. Det är ett 
pragmatiskt förhållningssätt som väger tron på världsbildens fördelar mot dess nackdelar. Så länge 
respondenterna upplever att de får ut något av sin tro på Martinus världsbild i det här livet blir det 
underordnat huruvida Martinus har rätt eller inte. Att tro på Martinus världsbild blir då en rationell 
handling som tjänar ett extrinsikalt syfte, nämligen lycka och välbefinnande i det här livet. En 
följdfråga av ovanstående resonemang är huruvida respondenterna hade övergett sin tro om den av 
olika anledningar började bli otillfredsställande och allt för problematisk - om dess nackdelar, så att 
säga, började överväga dess fördelar. Om detta kan vi endast spekulera, men utifrån teorin om 
rationella val förefaller det vara ett rimligt utfall.     

Nyandlighetens sociala dimensioner 
Hos många av respondenterna var den relativt lösa organisationsformen hos Saken tilltalande, något 
som går att förklara utifrån en relativt stark individualism. Några av respondenterna hade negativa 
erfarenheter av mer slutet organiserade andliga rörelser medan andra tagit avstånd från de politiska 
organisationernas ”exkluderande” mentalitet. Sakens lösa organisering, som bygger på frivilligt 
engagemang bortom medlemskap och krav, blev för många av dem en social fristad där de tilläts 
vara sig själva och odla sin andlighet i sociala former som stämmer överens med deras 
individualism. Detta kan tänkas ha bidragit till känslan av att ha ”hittat rätt” som många av 
respondenterna gav uttryck för i samband med den gemenskap Martinusintresset fört med sig. 

Respondenternas Martinusintresse uppvisade, sin relativt utpräglade individualism till trots, alltjämt  
vissa kollektiva drag. De går på föreläsningar, medverkar vid studiecirklar, träffar likasinnade och 
odlar därmed en gruppidentitet baserad på ömsesidig bekräftelse. Gruppidentiteten kom inte minst 
till uttryck i samband med konstruktionen av den ”andre” (d.v.s. den majoritet av ”vanliga” 
människor som ännu inte tagit till sig den världsbild Martinus representerar) och ”världens 
tillstånd” samt positioneringen gentemot naturvetenskapen och religionen. Även om respondenterna 
inte explicit fördömde eller såg ner på denne ”andre” utan snarare uppvisade förståelse och tolerans 
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så finns uppfattningen om denne alltjämt där som en ingrediens vid skapandet av ett ”vi” och ett 
”dem” och, följaktligen, ett ”jag”.  
Socialisationsteorin erbjuder här fördjupad förståelse av gemenskapens betydelse för 
respondenternas relation till Martinus världsbild. I empirin såg vi prov på att gemenskapen blir ett 
sätt för respondenterna att befästa och fördjupa världsbilden som en existentiell referensram. 
Genom att träffa likasinnade blir världsbilden levandegjord; ett sätt att skapa och upprätthålla den 
nyandliga tron och dess relevans i det vardagliga livet. Ur detta perspektiv kan de 
Martinusintresserade sägas socialisera varandra i enlighet med världsbildens tankevärld och dess 
tillhörande vegetariska, drogfria, reflexiva och toleranta livsstil.   

Nyandligheten och det reflexiva identitetsprojektet 
Hos flera respondenter gjorde en påtaglig reflexivitet sig gällande, något som bjuder in till en 
teoretiskt koppling till Giddens reflexiva identitetsprojekt. Många av respondenterna vittnade om att 
de blivit - eller alltjämt eftersträvar att vara - reflexivare tack vare Martinus världsbild. Utifrån 
karmabegreppet betraktar de livet lite som sin ”spegel”, en personlig och gudomlig undervisning 
som säger någonting om deras inre själsliga tillstånd och nuvarande utvecklingsnivå (se exempelvis 
Grind 2008). De strävar aktivt efter större förståelse och tolerans - både gentemot sig själva och sin 
omgivning - för att därmed växa i kärlek till nästan. Att identifiera sig som en odödlig själ eller 
”gudason” i färd med att utvecklas från ett ofullkomligt till ett fullkomligt tillstånd blir en mer eller 
mindre avgörande del i respondenternas identitetsprojekt. De omtolkar sig själva och sin 
livsberättelse ur ljuset av Martinus världsbild och börjar agera utifrån denna tolkning. De 
eftersträvar en vegetarisk livsstil, tar avstånd från droger, ber och försöker efter förmåga kultivera 
egenskaper som tolerans, förlåtelse, tillit, ödmjukhet och nästakärlek. Martinus världsbild blir ur 
detta perspektiv att betrakta som ett sätt att rent andligt manifestera och hantera den postmoderna 
kulturens utmärkande reflexivitet. 

Nyandligheten och riskmedvetenheten 
Respondenterna återkom ofta till världens enligt dem eländiga tillstånd. Vissa av dem framhöll hur 
skönt det är att inte behöva oroa sig för att världen ska gå under i ett kärnvapenkrig och hur 
befriande det är med insikten att medmänniskorna och samhället för tillfället inte kan vara 
annorlunda. De lyfte även fram den stora trygghet som följer av att räkna med existensen av en 
allsmäktig och allkärleksfull försyn som sörjer för mänskligheten likt en omsorgsfull förälder. Den 
återkommande kopplingen till ”världens tillstånd” bjuder in tanken att det kan finnas en koppling 
mellan Martinus betydelse i respondenternas liv och den riskmedvetenhet som enligt Beck utmärker 
vårt moderna risksamhälle. Genom att ty sig till Martinus och hans Försyn projicerar 
respondenterna ur detta perspektiv en ordning i allt kaos och erbjuds trygghet i en otrygg värld. 
Lägg då till känslan av maktlöshet som följer av att vara underkastad det moderna samhällets 
storskaliga strukturer och karmaläran torde förefalla lockande som ett sätt att återfå en känsla av 
kontroll. Tillägnandet och bearbetandet av en nyandliga lära som Martinus världsbild blir ur detta 
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perspektiv att likna vid en terapeutisk verksamhet som på andlig väg sörjer för vår kulturs 
utmärkande riskhantering och tillhörande ångest.  

Det andliga som en existentiell resurs 
Samtliga respondenter framhöll vilken oerhörd tillgång Martinus världsbild är och hur mycket den 
ger dem i form av tillit, acceptans, tacksamhet, förståelse och livsglädje. Ett påtagligt, instrumentellt 
inslag gjorde sig alltså gällande under samtliga intervjuer, ett inslag som respondenterna ofta själva 
förde in samtalet på. Med detta inslag i åtanke och med inspiration från Baumans syn på kulturens 
transcendenta uppgift föreslår jag att vi betraktar Martinus världsbild som en existentiell resurs för 
dess anhängare. Med existentiell resurs avses här en resursform som sörjer för individens 
existentiella hälsa och välbefinnande genom att skydda denne mot känslor av exempelvis 
meningslöshet, kaos och existentiell ångest. Martinus världsbild blir ur detta perspektiv ett verktyg 
för att hantera de existentiella dimensioner som följer av att vara människa, som mötet med till 
synes orättfärdigt lidande, sjukdom, förlust och dödens oundvikliga faktum. Rika på den 
existentiella resursen blir respondenterna rustade att hantera de frågor som uppstår i livets 
gränsland, frågor vars fundamentala natur rör människans innersta väsen och plats i tillvaron. 
Utifrån sin existentiella resurs får respondenterna hjälp att hantera allt ifrån åldrandet, förlusten av 
nära och kära, lidandet i världen och kroppsliga sjukdomar till vardagslivets gråa slentrian. 
Påståendet att Martinus världsbild utgör deras ”skatt”, för att citera en respondent, får här en 
djupare teoretisk innebörd.  

Det andliga som estetik 
Att som ovan förklara det andliga rent instrumentellt som en existentiell resurs allena blir dock lätt 
missvisande. Många av respondenterna betonade hur intressant, roligt, spännande och glädjefyllt det 
är med Martinus världsbild. Detta indikerar att en estetisk dimension gör sig gällande utöver de 
existentiella, psykologiska och sociala behoven, en dimension som lockar i kraft av sig själv på 
samma sätt som en vacker målning, ett hänförande musikstycke eller ett gripande litterärt drama. 
Martinus verkar inte bara tillfredsställa ett existentiellt tomrum hos sina anhängare - han tycks även 
tillföra ett mervärde. I samma grad som vi tolkar intresset för Martinus världsbild i termer av nöje, 
inte nytta, tecknar vi en mer autentisk bild av andlighetens betydelse för dess anhängare. Det 
nyandliga engagemanget blir då inte endast en fråga om sociala funktioner och 
behovstillfredsställelse utan även om estetik. Genom att erkänna andlighetens estetiska egenvärde 
för dess anhängare skapar vi en förståelse som ligger närmare respondenternas självupplevda 
verklighet. Jag föreslår följaktligen att vi kompletterar det vanligt förekommande instrumentella 
perspektivet, vilket tenderar att reducera det andliga till psykosociala behov och sociala funktioner, 
med ett estetiskt perspektiv för att därmed teckna en mer uttömmande bild av andlighetens betydelse 
för dess utövare. 
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5.3 Sammanfattning 

I samtliga respondenters fall har mötet med Martinus världsbild resulterat i ett mer eller mindre nytt 
liv. I takt med att Martinus världsbild tagit fäste inom dem och blivit den dominerande existentiella 
referensramen har de successivt kommit att omtolka sig själva, sin historia och sin omvärld i 
enlighet därmed. De har funnit nya perspektiv på saker och ting, träffat nya vänner och de flesta av 
dem har även ändrat eller har för avsikt att ändra sin livsstil. I mångt och mycket gör denna 
nyandliga tro på Martinus världsbild dem till en existentiell minoritet med tillhörande utanförskap, 
ett utanförskap som hanteras genom olika grad av försiktighet. Trots detta utgör deras nyandliga tro 
en värdefull tillgång som gjort deras liv meningsfullare, tryggare, innehållsrikare och lyckligare. 

Vi kan förstå respondenternas nyandliga engagemang utifrån två olika perspektiv vilka båda finner 
stöd i empirin: ett instrumentellt och ett estetiskt. Det instrumentella perspektivet betraktar det 
nyandliga engagemanget utifrån dess sociala och psykologiska funktioner, som svaret på en 
existentiell deprivation eller ett sätt att hantera den postmoderna kulturens överhängande känsla av 
otrygghet. Utifrån detta instrumentella perspektiv blir det nyandliga engagemanget ett medel med 
vars hjälp dess utövare fyller tillvaron med trygghet och meningsfullhet; funktioner vilka antas 
motivera det nyandliga engagemanget och därmed förklara nyandlighetens existens. Det estetiska 
perspektivet, vilket utgör denna studiens främsta upptäckt och bidrag, framhåller istället 
andlighetens upplevda egenvärde för dess anhängare med betoning på dess estetiska aspekter. Här 
blir det spännande, lustfyllda och vackra förklaringen till det nyandliga engagemanget. Det estetiska 
perspektivet kan komplettera det vanligt förekommande instrumentella perspektivet för att därmed 
erbjuda en mer autentisk och uttömmande förståelse för varför människor uppvisar nyandligt 
engagemang, något efterkommande forskning inom det nyandliga området med fördel kan ta fasta 
på och eventuellt utveckla vidare.  
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Del 6 - Diskussion 

6.1 Kan det nyandliga engagemanget förstås sociologiskt?  

Syftet med studien har varit att söka ökad sociologisk förståelse för nyandligt engagemang. För att 
göra detta har uppsatsen sökt svar på varför vissa attraheras av Martinus världsbild och vad den 
betyder för sina anhängare. Resultatet av studien visade att det fanns instrumentella såväl som 
estetiska orsaker bakom respondenternas nyandliga engagemang. Dels utgör Martinus världsbild en 
existentiell resurs som ger upphov till känslor av trygghet och meningsfullhet och dels utgör den en 
källa till spänning och glädje. Jag föreslog, följaktligen, att vi tar hänsyn till båda dessa perspektiv 
för att därmed teckna en så autentisk och uttömmande bild av orsakerna bakom det nyandliga 
engagemanget som möjligt. Har då studien resulterat i en ökad förståelse för varför vissa tar avstånd 
från den etablerade sekulariserade världsbilden och aktivt söker sig till det transcendenta, 
gudomliga och magiska? Under studiens gång växte frågan fram huruvida det nyandliga 
engagemanget överhuvud taget går att förstå utifrån. Även om det är en fråga vars omfattande 
kunskapsteoretiska dimensioner uppenbarligen går utanför uppsatsens ramar är dess implikationer 
av fundamental betydelse för dess syfte. Jag ämnar därför avsluta studien med att reflektera kring 
dess förutsättningar att sociologiskt förstå det nyandliga engagemanget och vad en sådan förståelse i 
sådana fall innebär.  

Som jag var inne på i del 4.2 har min dubbla identitet som forskare och Martinusintresserad präglat 
intervjuerna. Denna dubbla identitet har successivt gjort mig medveten om den avgrund som råder 
mellan sociologen och den nyandligt engagerade. Avgrunden består i att ha två olika världsbilder 
vars inkompatibilitet leder till att de inte kan mötas på neutral mark. Vi kommer här in på 
problematiken kring den metodologiska agnosticismen som jag tog upp i del 4.1, en problematik 
som kretsade kring huruvida sociologin kan vara metafysiskt neutral eller inte. En möjlig lösning 
låg i distinktionen mellan att förklara och förstå något, där förklaringen utifrån sin naturalistiska 
premiss riskerade att leda till inkompabilitet med det andliga medan förståelsen inte behövde göra 
det. Frågan tycks, följaktligen, rymma en individuell och en teoretisk dimension. Vid en närmare 
eftertanke blir det uppenbart att den utomstående, som individ betraktad, endast kan förstå att någon 
är andligt engagerad, inte vad detta engagemang innebär såsom självupplevt faktum. Det enda 
sättet att verkligen förstå nyandligt engagemang blir ur detta perspektiv att vara nyandligt 
engagerad själv. Men denna insikt, som gränsar till det banala, gäller alla mänskliga erfarenheter 
och riskerar att resultera i ett reductio ad absurdum: kan någon överhuvud taget förstå hur det är att 
vara någon annan? Även om vi inte kan förstå något direkt såsom självupplevt faktum kan vi likväl, 
via den empatiska föreställningsförmågan, förstå något indirekt och detta måste vara gott nog så 
länge vi önskar undvika subjektivitetens fångenskap. Så mitt svar här blir att den utomstående, 
betraktad som en individ med empatisk inlevelseförmåga, faktiskt kan förstå det nyandliga 
engagemanget - om än indirekt - även om denne någon inte delar det personligen. 
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Men sociologin då? Kan sociologin, i egenskap av naturalistisk vetenskap, förstå det andliga när 
hela dess existens går ut på att ersätta det andliga med det naturalistiska? Ovanstående distinktion 
mellan att förklara och förstå leder fortfarande till att en stor del av det teoretiska ramverk som 
presenterades i del 3 är oförenlig med den agnostiska ansatsen. Som jag tog upp i del 3.1 går 
sociologin ut på att förklara sociala fenomen och förhållanden rent naturalistiskt - det utgör dess 
grundläggande premiss. Denna premiss är oförenlig med det andliga, som söker den yttersta 
förklaringen i det övernaturliga, transcendenta eller gudomliga. Hur kan sociologen förbli genuint 
agnostisk samtidigt som denne endast är beredda att erkänna naturalistiska orsaksförklaringar? Hur 
kan sociologen förbli neutral gentemot andligheten om denne inte är beredda att söka dess orsaker 
inte bara i sociala/materiella faktorer utan även i termer av intuition och uppenbarelse?  
Om en respondent exempelvis hävdar att dennes andliga engagemang härrör ur en stark 
förnimmelse av det gudomligas närvaro och sociologen reducerar denna förnimmelse till sociala 
eller psykologiska faktorer, har sociologen uppenbarligen avvikit från sin agnosticism. Men även 
om sociologen inte aktivt utför denna naturalistiska reduktion så kan denne aldrig erkänna den 
gudomliga närvaron som en objektiv realitet eller som det andliga engagemangets yttersta orsak. 
Sociologen kan - och kommer - däremot att inordna förståelsen av detta nyandliga engagemang, 
precis som jag gjort i denna uppsats, i ett ramverk av naturalistisk teoribildning. Denna 
naturalistiska skevhet gör sociologin, mig veterligen, metafysiskt partisk. Den metodologiska 
agnosticicmen må vara ett sätt för sociologen att fokusera på det självupplevda utan att aktivt 
behöva ta ställning till metafysiskt sanningsvärde, men denna agnosticism blir aldrig genuin. En 
genuin agnosticism tycks oförenlig med sociologin så länge den bygger på en naturalistisk premiss 
eftersom denna premiss utgör ett ställningstagande mot det övernaturliga. Det går, med andra ord, 
inte att vara neutral och icke-neutral på samma gång.  

En konsekvens av ovanstående resonemang är att sociologen, utifrån sin naturalistiska premiss, blir 
en agent åt sekulariseringen och att bedriva sociologi blir mer eller mindre likvärdigt med att 
”avförtrolla” världen. Där den nyandligt engagerade ser mystik, magi och det gudomliga ser 
sociologen sociala strukturer och fenomen sprungna ur djupast sett världsliga förhållanden. Kan 
denne sociolog förstå det nyandliga engagemanget? Mitt svar blir ja, men endast utifrån sin 
naturalistiska premiss. Den metodologiska agnosticismen är just det, metodologisk. Det andliga 
förblir oförenligt med sociologin så länge den bygger på naturalistisk grund. Draget till sin spets 
underminerar sociologen, följaktligen, den andlighet denne önskar förstå. Denna studie har, sitt 
ödmjuka försök till agnosticism till trots, därmed bidragit till modernitetens avförtrollning av 
världen. Den har reducerat den upphöjda värld av gudomlig transcendens som utgör en levande 
verklighet för dess respondenter till världsliga faktorer som behovet av mening och trygghet och 
jakten på spänning och skönhet. Studiens slutgiltiga bidrag är, således, en bild av en återförtrollad 
värld betraktad från utsidan; ett naturligt porträtt av en övernaturlig värld. 
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Bilaga 1 - Studiens informationsblad   

Studie om Martinus    Sociologiska institutionen HT2016-VT2017  

    

Informationsblad  

Mitt namn är Johan och jag skriver en masteruppsats (30 hp) inom ämnet religionssociologi 

vid Sociologiska institutionen vid Umeå universitet. Uppsatsen handlar om Martinus 

världsbild och dess anhängare. Eftersom uppsatsen till viss del kommer att baseras på 

intervjuer vänder jag mig här till dig som är intresserad av Martinus världsbild och som kan 

tänka dig att delta i en intervju. Intervjufrågorna kommer att fokusera på ditt möte med 

Martinus världsbild och vad den betyder för dig. Deltagandet i studien är frivilligt och kan 

när som helst avbrytas. Intervjuerna kommer endast att användas för uppsatsen och samtliga 

deltagare kommer att anonymiseras. Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig på 

Umeå universitets hemsida.  

Jag hoppas att jag väckt ditt intresse och att jag får chansen att intervjua dig. Om du har 

några som helst frågor är du varmt välkommen att kontakta mig via personuppgifterna 

nedan.  

Personuppgifter  

Namn: Johan Wernberg  

E-mail: johan.vernberg@gmail.com 

Mobilnummer: 0730805581  

Handledare: Jenny-Ann Brodin Danell, jenny-ann.danell@umu.se 

!47

mailto:johan.vernberg@gmail.com


Bilaga 2 - Intervjufrågor  

1. När och hur kom du först i kontakt med Martinus och hans världsbild? 
 (- Hur såg livet ut innan ditt möte med Martinus?) 
 (- Vilka existentiella preferenser har/hade din familj?) 
 (- Vad var det som banade vägen för detta möte?)  
 (- Hur tänkte du om livet och döden innan Martinus?)   
  

  

2. Vad tror du att det hos just Martinus världsbild som lockade just dig? 
 (- Varför tror du att du ”valde” just Martinus och inte någon   
 annan liknande lära?)  

3. På vilket sätt tror du att Martinus världsbild har påverkat dig? 
 (- Vem tror du att du hade varit idag om du inte stött på Martinus?) 

4. Vad betyder Martinus världsbild för dig idag? 
 (- Hur hade livet varit utan Martinus?) 
 (- Händer det att du tvivlar på Martinus världsbild? Hur får det dig i  
 sådana fall att må? Hur hanterar du det?)     

5. På vilket sätt kommer din tro på Martinus världsbild till uttryck i din 
vardag?  
 (- Gör du något som du annars inte tror att du hade gjort?) 
 (- Undviker du att göra något som du tror att du annars hade gjort?) 
 (- Vilken betydelse har kontakten med andra Martinusintresserade?)   
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Bilaga 3 - Abstraktionsmodellen   

Koder Kategorier Teman 

Ateism, anti-religiös, kunde inte tro, 
funkade inte, negativa erfarenheter, 
inte prata om, materietroende, 
naturvetenskaplig, traditionsbunden 

Sekulär bakgrund Nytt liv

Spännande, intressant, märkliga 
händelser, deprimerad, 
meningslöshet, döden, reinkarnation, 
otillfredsställt behov, måste finnas 
mer, något som saknas, inga resultat

Andligt sökande 

Existentiellt behov 
Estetisk lockelse  

Nytta 

Nöje

Upside down, logiskt, 
helhetsförklaring, svar, symbolerna, 
inte riktigt mogen 

Mötet med Martinus Nytt liv

Behov av sammanhang, levandegöra 
världsbilden, injektion, vara sig själv, 
oerhört viktigt, nya vänner 

Gemenskapens betydelse 
Nytta 

Nytt liv

Skett en utveckling, fördjupning, 
ökad förståelse, ökad kunskap och 
insikt, inlemmas i ens liv, förskjuta i 
perioder, jämföra andra läror, inget 
tvivel helheten, allting stämmer, 
lycklig nu viktigast, svårt förstå 
ordvändningarna, vissa delar svåra,       

Förändring över tid Nytt liv

Vegetarian, vegan, anti-droger, bön, 
sluta röka, bönen vardagsverktyget, 
stora krav, mindre dömande, träning 
livsreglerna, träning tolerans, 
utveckla nästakärlek

Livsstil 

Kost 
Bön 

Moral

Nytt liv

Ingen bryr sig, oförstående, lilla 
häxan, försiktig, negativa reaktioner, 
skylla sig själva, tar med ro, 
förståelse

Existentiell minoritet Nytt liv 

Positivare livssyn, glädje, roligare, 
meningsfullhet, konstruktivt, tröst, 
tillit, trygghet, makt, hopp, världens 
tillstånd,  

Världsbildens betydelse  

Existentiellt behov 
Estetisk lockelse 

Nytta 

Nöje
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